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KATA PENGANTAR 
 
 

Tak diragukan lagi bahwa Allah memanggil setiap orang 
Kristen atau percaya untuk melayani-Nya dan sesama. Pelayanan 
bagi Allah dan sesama dapat terwujud dalam pelbagai bentuk, di 
antaranya sebagai rohaniawan atau “hamba Tuhan”. Pelayanan 
rohaniawan pun dapat beraneka ragam, seperti Gembala Jemaat, 
Pengkhotbah, Misionari, dll.  

 
Topik utama Jurnal Theologi Aletheia kali ini berkisar pada 

Hamba Tuhan dan panggilannya. Beberapa artikel ditulis berkisar 
tema ini dengan harapan menjadi bahan perenungan setiap kita 
untuk makin mantap dalam menggenapi panggilan Allah dalam 
hidup kita masing-masing. 

 
Mulai edisi kali ini akan ada sebuah karya tulis pilihan 

mahasiswa yang akan disertakan sebagai bagian dari memperkenalkan 
karya tulis pilihan dari mahasiswa STT Aletheia ataupun STT 
lainnya. 
 

Efesus 2:10 “Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam 
Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang di 
persiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di 
dalamnya.” 

 
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan dan 

pelayanan para Hamba Tuhan. Soli Deo Gloria 
  
 
     Redaksi 
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ANALISA PANGGILAN YUNUS  
DALAM KITAB YUNUS 1:1-17 

 
 

Gumulya Djuharto 
 
 

ABSTRAKSI 
 

Penelitian terhadap panggilan Yunus pada dasarnya adalah 
pelajaran dari kegagalan Yunus memahami isi hati Tuhan yang 
luas, yang menyimpan kesempatan bagi orang-orang non Yahudi 
untuk mengalami keselamatan di dalam TUHAN; kontras dengan 
sikap eksklusivisme sebagian orang Yahudi yang menganggap 
keselamatan hanya bagi orang Yahudi belaka. Intinya bukan 
konsep keselamatan universal, tetapi pengakuan terhadap TUHAN, 
Pencipta langit dan bumi, laut dan darat, yaitu TUHAN yang 
universal, bukan ilah-ilah lokal seperti keyakinan umum di Timur 
Dekat Kuno. Panggilan kepada Yunus adalah panggilan universal 
kepada para hamba-Nya untuk terlibat dalam rencana keselamatan 
Allah bagi dunia ini dan tidak sibuk pada tindakan-tindakan 
berorientasi pada diri sendiri. Keterlibatan dalam rencana Allah 
menuntut para hamba-Nya untuk hidup berpadanan dengan 
kehendak-Nya yang agung dan mulia, suatu hidup yang penuh 
dengan kedamaian meskipun kadang harus melewati ‘badai’ 
kehidupan yang keras menghadang. Ini didasari oleh keyakinan 
bahwa kehadiran Allah lebih penting dari sarana terbaik yang 
ditawarkan dunia namun tanpa kehadiran Allah di dalamnya!  
 
Kata kunci : panggilan, kedaulatan Tuhan, Tuhan yang universal, 

kehadiran Tuhan, memahami isi hati Tuhan 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Penelitian terhadap panggilan Yunus didasari oleh keyakinan 
dasar penulis sebagai seorang akademisi tentang adanya hubungan 
erat antara analisa-analisa akademik terhadap teks-teks Alkitab 
dan pengaruh analisa tersebut kepada cara kita menghidupi hidup 
sebagai seorang percaya. Penulis bersyukur karena keyakinan 



 

tersebut ditegaskan juga oleh Samuel L. Boyd dalam sumbangan 
pemikirannya dalam rangka penghormatan terhadap apa yang 
telah dilakukan oleh J. Alan Groves yang disebutnya “…read the 
Bible as history and as narrative, and for the same reasons urged 
his students to connect their own histories with God’s narrative of 
redemption” karena menurut Boyd “For Jonah, as for Christians, 
mercy wins in the end, transforming us from characters who 
deserves wrath into characters who are granted life.”1 

 
 

ANALISA TERJEMAHAN YUNUS 1:1-17 DARI BHS2 

 
(1:1)      Rmoale      yT;mia]-!b,     hn"Ay-la   hw"hy>-rb;D      yhiy>w: 
 saying      anak  kepada perkataan    Dan terjadilah 
(katanya, demikian)  Amitai       Yunus          TUHAN      

 
(1:2)   ar"q.W          hl'AdG>h;    ry[ih'     hwEn>ynI-la,        %le        ~Wq 
     dan panggillah,   besar itu  kota itu   ke Niniwe   berjalanlah  Bangkitlah 
proklamasikanlah    (kota yang besar itu)        
                           karena 
             yn"p'l.                    ~t'['r"                 ht'l.['- yKi        h'yl,[' 
 to my face (ke muka-Ku)   noun fs + akhiran 3mp      Qal perfect 3fs     kepadanya  

     kejahatan mereka     Itu telah naik   
    ke hadapan-Ku                    (3fs) kota itu 

 
 (1:3)      hw"hy>      ynEp.Limi       hv'yvir>T;       x:rob.li     hn"Ay         ~q'Y"w: 
         TUHAN     awalan !mi + ke Tarsis   untuk        Yunus       Tetapi dia  

awalan  l.  +   melarikan diri                    telah bangkit 

noun mp        (kt dasar: ~Wq) 
keluar dari hadapan   
         Yafo (Joppa) 

 
        Hr"k'f.   !TeYIw:    vyvir>t;     ha'B'       hY"nIa'      ac'm.YIw:       Apy"    dr<YEw:     
        biaya   dan dia   Tarsis   yang biasa  kapal    dan dia telah         dan dia 
                     telah               pergi                    menemukan      telah turun 

             memberikan          (kt dasar: aAB)           (came/went down) 

      
 

                                                 
1
Samuel L. Boyd, “Jonah and Janus: Character Hermeneutics and the Two Faces of Jonah in 

the History of Interpretation,” in Eyes to See, Ears to Hear (eds. Peter Enns, Douglas J. 
Green, and Michael B. Kelly; Phillipsburg, NJ: P & R, 2010) 151.    
2
Didasarkan pada Bible Works 7 Software.  

 

↓ 

 



 

 hw"hy>     ynEp.Limi   hv'yvir>T;     ~h,M'[i    aAbl'        HB'       dr<YEw: 
        TUHAN      keluar  (ke) Tarsis  dengan    untuk  ke dalam-nya       dan dia 

        dari hadapan     mereka    pergi                        ↓  telah turun          

    (kt dasar: aAB)         kapal     
 

Catatan:         
1. Meskipun dipakai kata dasar yang sama (~Wq) tetapi arah 

tindakannya berlawanan. Perintah Tuhan meminta Yunus 
bangkit dan pergi ke Niniwe, tetapi Yunus bangkit dan pergi ke 
Yafo. Jadi, yang penting bukan hanya tindakan tetapi motif hati 
dalam meresponi panggilan Tuhanlah yang menentukan arah 
dari tindakan kita, apakah sejalur atau berlawanan dengan 
kehendak Tuhan. 

2. Ada 2 kesejajaran yang disebutkan 2x dalam ayat 3: “dia (Yunus) 
telah turun” dan “keluar dari hadapan TUHAN.” Ini menjadi 
semacam simbol bahwa tindakan keluar dari hadapan TUHAN, 
yaitu berbeda 180˚ dari panggilan Tuhan adalah tindakan yang 
menurun, dan menjadi lambang kemerosotan hidup (Yunus pergi 
ke pelabuhan di Yafo [posisi lebih rendah dari daratan], lalu 
berjalan turun ke bagian kapal paling bawah). Phillips menyebutkan 
bahwa penolakan terhadap anugerah Allah) merupakan tanda 
kemunduran rohani seseorang.3 Kesimpulan ini semakin 
diperkuat dengan fakta doa Yunus ketika ada di dalam perut ikan 
(berarti posisinya lebih turun lagi: dari tempat yang paling bawah 
di kapal, dia turun lagi dan masuk ke perut ikan) dimana Yunus 
mengungkapkan dirinya “(ada) di tengah-tengah dunia orang 
mati” (2:2) dan “telah terusir dari hadapan mata-Mu” (2:4). 

3. Lebih jauh tentang frasa “keluar dari hadapan TUHAN.” Menurut 
Phillips, sedikit tidak masuk akal bila Yunus sebagai seorang 
nabi Tuhan berpikir tentang suatu tempat dimana dia bila 
melarikan diri dari hadapan Tuhan mengingat sedikit janggal bila 
seorang nabi Tuhan berpikir Tuhan dapat dibatasi oleh waktu 
dan tempat.4 Berdasarkan analisa di atas, alasan Yunus 
menghindar dari penerima wahyu/penyataan Allah adalah pergi 
ke tempat yang tidak ada orang Israel di dalamnya, sehingga 
tidak ada wahyu yang diterimanya lagi.5 

                                                 
3
Richard D. Phillips, Reformed Expository Commentary: Jonah and Micah (Phillipsburg, NJ: P 

& R, 2010) 8. Terkait Yunus, ini harus dipahami sebagai penolakan untuk menyampaikan 
berita anugerah kepada bangsa Niniwe. 
4
Phillips, 27.  

5
Lihat Douglas Stuart, WBC 31: Hosea-Jonah (Waco, TX: Word, 1987) 452.  



barang-barang itu 

                            dan TUHAN 
 (1:4)           yhiy>w:       ~Y"h;-la,     hl'AdG>-x;Wr           lyjihe        hw"hyw: 
     dan terjadilah    ke laut      besar   angin    Hiphil perfek 3ms 

(angin yang besar) Dia telah mengakibatkan                      
    (fs)           terlemparnya

6
  (kt dasar: lWj)   

                 
 rbeV'hil.              hb'V.xi       hY"nIa\h'w>       ~Y"B;           lAdG"-r[;s; 

Niphal inf. Construct       Piel perfek 3fs    dan       ke dalam      besar badai 
untuk menjadi hancur      dan itu telah   kapal itu       laut       (badai yg besar) 

           ↓               berulang2 berpikir
7
                  (ms) 

      pecah berkeping2 
 
 (1:5)        wyh'l{a/-la,          vyai         Wq[]z>YIw:         ~yxiL'M;h;       War>yYIw: 
    allahnya kepada  (tiap) orang  dan mereka  Para awak  dan mereka  
                                       telah berteriak   kapal itu      telah takut 
 
 
       lqeh'l.      ~Y"h;-la,       hY"nIa\B'    rv,a]       ~yliKeh;-ta,            WljiY"w:  
       untuk       ke laut itu    ada dalam    yang      Hiphil  
meringankan               kapal    waw consec imperfek 3mp 
 ↓     dan mereka telah mengakibatkan          
ada nuansa: menganggap kurang penting lagi   terlemparnya  (kt dasar: lWj)

8
  

                                                 
6
Dalam klasifikasi Thomas O. Lambdin, Introduction to Biblical Hebrew (New York, NY: 

Charles Scribner’s Son, 1971) 212-13, kata ini mungkin termasuk kelompok kata yang tidak 
dapat diklasifikasikan mengingat ketidaktahuan kita terhadap sumber bahasa yang darinya 
kata itu berasal, khususnya karena tidak ditemukan kata tersebut dalam bentuk dasar Qal 
(bandingkan dengan konjugasi hifil yang berarti stative [karena ada bentuk stative dalam Qal] 
atau denominatif [karena berasal dari kata benda]). Jadi menurut Page H. Kelley, Biblical 
Hebrew (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992) 112, maknanya harus ditentukan dari 
pengamatan yang ekstra hati-hati terhadap konteks kalimatnya. Mengingat pemakaian kata 

dasar lWj sebanyak 4x dalam bagian ini, meski ada kata lain yang bisa digunakan, makna 

normal “melemparkan” menjadi kecil kemungkinannya. Jadi berdasarkan kemungkinan 
terjemahan bentuk konjugasi Hifil yaitu: kausatif, stative (kata kerja yang menyatakan suatu 
keadaan, sesuatu yang statis, tidak dinamis), deklaratif, denominatif, dan permisif [lihat Arnold 
dan Choi, 51-52] tersisa 2 kemungkinan terjemahan untuk teks Yunus 1:4 yaitu kausatif dan 
permisif (menurut Lambdin, 212, bentuk permisif juga mengandung makna kausatif). Ini 
sesuai dengan pemakaian bentuk Hifil (dan juga Piel) bernuansa kausatif dalam kalimat 
transitif, yaitu membuat atau menyebabkan sesuatu terjadi yang berasal dari subyek dan 
dikenakan kepada obyeknya [lihat penjelasan Bruce K. Waltke dan M. O’Connor, An 
Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1990) 434-35] atau 
obyeknya berpartisipasi dalam peristiwa yang sedang terjadi [lihat Bill T. Arnold dan John H. 
Choi, A Guide to Biblical Hebrew Syntax (New York, NY: Cambridge University, 2003) 49]. 
Kalau dipandang memiliki arti kausatif, berarti menunjukkan Tuhan sebagai penyebab 
tunggal badai di laut pada saat itu, sedangkan kalau dianggap memiliki arti permisif, berarti 
Tuhan mengijinkan gejala alam yang memang sedang terjadi pada waktu itu untuk 
mengakibatkan badai dan Tuhan menggunakannya sebagai alat pembelajaran bagi Yunus.       
7
Ini harus dipahami dalam pengertian figuratif, seolah-olah kapal yang benda mati itu berpikir 

seperti manusia.  

barang-barang 

itu 



 

       
   
     ~d:r"YEw:          bK;v.YIw:    hn"ypiS.h;   yteK.r>y:-la,    dr:y"    hn"Ayw>     ~h,yle[]me    
dan dia telah        dan dia       kapal    ke bagian     dia telah turun    (beban) 
tertidur dengan      telah         (itu)    paling dalam   mereka 
lelap (heavy sleep) berbaring     
               

 
Catatan:  
1. Ayat 4 dimulai dengan struktur disjungtif atau bersifat 

memisahkan (waw + subyek + kata kerja; dimana kalau bersifat 
konjungtif atau menyatukan, strukturnya: waw + kata kerja + 
subyek). Selain mengindikasikan perubahan subyek (Yunus di 
ayat 1-3, lalu Tuhan mulai ayat 4),9 Arnold dan Choi melihatnya 
sebagai penekanan khusus pada subyeknya, yaitu Tuhan.10 
Mungkin ini merupakan struktur disjungtif yang menunjukkan 
perubahan gambaran atau partisipan dengan maksud 
“menginterupsi” apa yang terjadi sebelumnya11 atau penggunaan 
yang bersifat menjelaskan untuk ditambahkan kepada bagian 
utama cerita12 mengingat ayat-ayat selanjutnya berkisar tentang 
dialog Yunus dan para awak kapal. Tentang hal ini saya setuju 
dengan Chisholm Jr. yang memberikan 3 alternatif yang 
menurutnya tidak harus eksklusif atau terbatas pada satu 
kategori: Pertama, bersifat sebagai suatu pendahuluan yang 
menandai permulaan episode atau gambaran yang baru; Kedua 
bersifat mengkontraskan dengan menekankan tindakan 
berlawanan yang diambil Tuhan sebagai respon tindakan 
ketidaksetiaan Yunus; dan Ketiga bersifat dramatis seperti 
perubahan sudut pandang kamera, yaitu perubahan fokus dari 
Yunus kepada Tuhan.13 Jadi, itu adalah perubahan partisipan 
yang bersifat dramatis untuk menekankan perubahan fokus dari 
Yunus kepada Tuhan.    

                                                                                                             
8
Lihat penjelasan footnote 6. Dalam konteks ini jelas para awak kapal adalah satu-satunya 

penyebab terbuangnya barang-barang mereka ke laut.  
9
Lihat Ronald J. Williams, Hebrew Syntax: An Outline (Toronto: University of Toronto, 1976) 

97.  
10

Arnold dan Choi, 169-70. Perhatikan bagaimana Arnold dan Choi memberikan contoh lain 
terkait perubahan subyek dan menempatkan kasus Yunus 1:4 sebagai penekanan tepat di 
atas bagian tersebut.  
11

Lihat Waltke dan O’Connor, 661-62.  
12

Lihat Lambdin, 164.   
13

Robert B. Chisholm Jr., A Workbook for Intermediate Hebrew (Grand Rapids, MI: Kregel, 
2006) 266.   

 

tetapi Yunus 



2. Menurut BDB, kata bv;x' biasa dikenakan bagi Tuhan dan 

manusia14 sehingga ketika dikenakan kepada kapal, itu harus 
dipahami sebagai bahasa figuratif. Tentang pemakaian konjugasi 
Piel, terdapat beberapa kemungkinan makna: factitif (mengarah 
pada satu tujuan atau hasil akhir), deklaratif, atau intensif,15 
pengertian intensif paling memungkinkan karena digambarkan 
dalam kondisi pertimbangan mengingat situasi yang kritis dan 
belum dalam kondisi akhir, yaitu hancur. Jadi pemakaian bentuk 
figuratif dengan mempersonifikasikan kapal dengan manusia 
yang berpikir berulang-ulang untuk hancur menunjukkan 
“kepekaan”16 alam terhadap kemarahan Sang Khalik, kontras 
dengan Yunus, yang di ayat berikutnya disebutkan justru 
memilih untuk tidur dan tidak melakukan respons apa-apa 
terhadap bahaya yang terjadi. Atau lebih tepatnya, dia memilih 
bersikap pasif, menunggu inisiatif orang lain. Ini mirip dengan 
gambaran Yesaya 1 yang mempertentangkan binatang-binatang 
yang mengenal pemiliknya dengan umat Israel yang tidak 
mengenal tindakan Allah bahkan ketika seluruh tubuh sudah 
penuh dengan luka-luka akibat pukulan Tuhan! 

3. Ada kombinasi menarik di ayat 5. Semula disebutkan “para 
awak” (dalam bentuk jamak) kemudian “orang” (dalam bentuk 
tunggal). Ini menegaskan bahwa ketakutan yang dialami bukan 
sekedar ketakutan kolektif atau komunal, tetapi masing-masing 
pribadi, kecuali Yunus (?), menjadi takut ketika mengalami 
bahaya tersebut. Situasi tersebut membuat mereka berseru 
memanggil allah mereka, yang menurut Phillips adalah ekspresi 
kecenderungan alami manusia yang instan terhadap Allah 
dalam kondisi ekstrim yang dihadapi.17 Artinya, Yunus saat itu 
kehilangan ekspresi alami dan mendasar sebagai manusia 
dalam relasinya dengan Tuhan! Sebaliknya, tanpa peran Yunus, 

                                                 
14

Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament (Peabody, MA: Hendrickson, 1996) 363. Terjemahan BDB, “was about to (minded 
to) be broken up” menunjukkan nuansa orang yang mempertimbangkan sesuatu sehingga 
unsur intensif sangat kental di sini.  
15

Lihat Lambdin, 193-94. Bandingkan dengan P. Jouon dan T. Muraoka, A Grammar of 
Biblical Hebrew (Roma, Italia: GBP, 2006) 144-45 yang menggunakan makna “pluralizing” 
yang sama dengan “intensif”. Sedangkan kemungkinan arti lainnya yaitu denominatif tidak 
dapat dikenakan pada kata ini dalam teks Yunus ini.    
16

Kata “kepekaan” tidak boleh dipahami sebagai nuansa emosional belaka karena menurut 

Holladay Hebrew Lexicon (Bible Works 7 Software), kata bv;x' dalam bentuk konjugasi Piel 

menunjukkan seseorang yang merencanakan sesuatu bahkan melakukan kalkulasi. Ini 
menunjukkan sesuatu yang dipikirkan matang-matang.   
17

Phillips, 33.  



 

para pelaut non Yahudi itu mengalami ketakutan terhadap alam 
dan juga Tuhan yang termanifestasi dalam suatu jeritan religius, 
yang menurut Wolff adalah semacam “edisi miniatur” dari 
Niniwe, kota yang coba dihindari Yunus.18 Seperti kata2 Yesus, 
“jika mereka diam, maka batu ini akan berteriak” (Luk. 19:40), 
maka ketika Yunus diam, yang lain berteriak memproklamasikan 
kebenaran Tuhan. 

4. Perlu dipertanyakan pilihan Yunus untuk berada di bagian paling 
dalam kapal (ay. 5), karena sesungguhnya itu bukanlah tempat 
paling nyaman dan tenang untuk tidur. Jadi, ini lebih menegaskan 
tentang pilihan Yunus untuk bersembunyi dari Tuhan dan juga 
sikap mengucilkan diri dari penumpang lainnya. Namun kuasa 
Tuhan tidak tertahankan oleh kemampuan paling lihai dari 
manusia untuk bersembunyi: Tuhan mencari Yunus dan Tuhan 
mendapatkan Yunus! 

5. Perbandingan antara “TUHAN yang telah mengakibatkan 
terlemparnya angin besar” dengan “para pelaut yang telah 
mengakibatkan terlemparnya barang-barang” menunjukkan 
bahwa usaha Allah pasti mencapai tujuan Allah sendiri sementara 
usaha manusia belum tentu mencapai tujuan yang diharapkan. 
Namun yang terburuk adalah manusia yang tidak berusaha apa-
apa! Peran Yunus justru dimulai ketika dia dengan rela hati 
membiarkan diri dilempar ke laut! (ay. 12) 

 
(1:6)                   Al          rm,aYOw:     lbexoh;        br:      wyl'ae      br:q.YIw: 
                kepadanya     dan dia   pelaut itu   besar   kepadanya   Dan dia 
                                   telah berkata (kapten kapal itu)          telah mendekat 

 
       yl;Wa      ^yh, l{a/-la,        ar"q.          ~Wq        ~D"r>nI      ^L.-hm; 
               mungkin      kepada     berserulah   Bangkitlah  tertidur  Mengapa 

                                 Allahmu    (kt dasar: ar'q')            dengan lelap   kamu 
             
             Dbean   O        al{w>      Wnl'    ~yhil{a/h'                  tVe[;t.yI 
    kami akan  binasa       dan tidak    untuk   Allah itu                            Hitpael  
(dan kami tidak akan binasa)          (tentang)                              Imperfek 3ms 
                                                            kami                 Dia akan berpikir (ulang) 

 
 
 

                                                 
18

Hans Walter Wolff, Obadiah and Jonah: A Commentary (Minneapolis, MN: Augsburg, 1986) 
112. 



Catatan:  
1. Frasa “tertidur dengan lelap” menggunakan bentuk Niphal 

partisip yang menurut BDB terkandung konsep “menjadi tuli atau 
berhenti (mendengar) suara-suara (di sekitarnya)”.19 Ini 
menegaskan bahwa apa yang dilakukan Yunus adalah melarikan 
diri dari masalah dengan cara mengucilkan diri, bukan 
menghadapinya, khususnya ketika apa yang akan terjadi (yaitu 
apa yang akan dilakukan Tuhan) tidak sesuai dengan harapannya. 
Wolff juga berpendapat demikian. Dia menekankan keinginan 
Yunus “to absent himself totally from the human community of 
shared living and shared danger.”20  

2. Kapten kapal mendatangi Yunus setelah semua usaha minta 
tolong kepada dewa mereka tidak berhasil. Secara implisit, itu 
menegaskan peran Yunus sebagai nabi yang menjadi perantara 
umat dengan Tuhan, yaitu menyampaikan seruan umat kepada 
Tuhan. Masalahnya, kondisi nabi yang diminta menyampaikan 
seruan adalah nabi yang suka tidur dan bergulat dengan 
pergumulannya sendiri. Mungkinkah nabi seperti ini dapat 
dipakai menjadi perantara umat Tuhan? Konsisten dengan 
pendapat sebelumnya tentang “edisi miniatur Niniwe,” Wolff 
berpendapat bahwa ungkapan kapten kapal “mungkin … kami 
tidak binasa” adalah pendahuluan dari apa yang akan terjadi di 
Niniwe!21 Kalau dibandingkan antara apa yang terjadi di kapal 
dan apa yang akhirnya terjadi di Niniwe, keduanya memiliki 
kesamaan penting: mereka mengakui dan menyembah Allah 
Israel bukan karena apa yang dilakukan Yunus, melainkan apa 
yang tidak dilakukan oleh Yunus!22 

 

(1:7)                   hl'yPin:w>             Wkl.      Wh[erE-la,     vyai         Wrm.aYOw: 
          Hiphil imperfek 1cp   Berjalanlah   kepada     seorang        Dan mereka  
    Kami akan menjatuhkan (datanglah)  temannya                 telah berkata               
            (kt dasar: lp;n") 

 

      Wnl'       taZOh; h['r"h'                 ymiL.v,B.            h['d>nEw>        tAlr"Ag 
       bagi   kejahatan/bencana ini   on whose account    dan kami        undian 
       kami    (dalam tanggung         akan   (jamak) 

(menimpa kami)          jawab siapa)      mengetahui 
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Brown, Driver, and Briggs, 922.  
20

Wolff, 113.  
21

Ibid  
22

Khotbah 4 kata (dalam Bahasa Ibrani) dalam Yunus 3:4 secara implisit menandakan 
keengganan Yunus untuk menyampaikan berita pertobatan kepada penduduk Niniwe. Jadi, 
Yunus sebenarnya tidak melakukan apa-apa!  



 

 hn"Ay-l[;    lr"AGh;            lPoYIw:         tAlr"AG                        WlPiY:w: 
pada      undian itu   dan itu telah jatuh   undian (jamak)                                    Hiphil  
Yunus    (tunggal)        (kt dasar: lp;n")                        waw consec imperfek 3mp 

Dan mereka telah menjatuhkan (kt dasar: lp;n") 
 
 (1:8)           rv,a]B;     Wnl'       aN"-hd"yGIh;              wyl'ae           Wrm.aYOw: 
                   that     kepada    Hiphil imperatif ms   kepadanya    Dan mereka 
               (bahwa)   kami    nyatakan/beritahukan                      telah berkata 
           
         !yIa;meW            ^T.k.al;M.-hm;          Wnl'          taZOh;  h['r"h'-ymil. 
     dan darimana   pekerjaanmu  apakah    bagi kami           untuk siapa 
                                                                (menimpa kami)  kejahatan/bencana ini 
 
 hT'a'       ~[;              hZ<mi-yaew>             ^c,r>a;         hm’     aAbT’ 
kamu     bangsa   dan keluar dari ... manakah  daerahmu  apakah   kamu akan 
  (dan keluar dari bangsa manakah kamu)                                            datang 

 
Catatan:  
1. Terjadi peralihan yang drastis dari ayat 6 ke ayat 7, yaitu dari 

posisi Yunus sebagai orang yang diharapkan memberikan solusi 
buat kondisi kritis yang mereka hadapi menjadi Yunus, sang 
penyebab munculnya masalah. Dua kali pemakaian kata 
“menjatuhkan” menjadi gambaran tentang keputusan yang telah 
diambil karena fakta berdasarkan undian mengerucut kepada 
satu orang, yaitu Yunus (perhatikan kata “undian” dalam bentuk 
jamak yang menandakan semua orang berpotensi menjadi 
sumber masalah dan kata “undian” dalam bentuk tunggal tanda 
Yunus sebagai sumber masalah). Fakta ini diperkuat analisa 
Sasson tentang bentuk hampir identik berikut: “dalam tanggung 
jawab siapa bencana ini bagi kami” (ay. 7) dan “bahwa untuk 
siapa bencana ini bagi/menimpa kami” (ay. 8) yang diakhiri 
kutipan terhadap catatan Kimhi yang tidak menterjemahkan kata 
rv,a]B; dan cukup memakai koma sedangkan kata ymil. 
diterjemahkan “it is you” sehingga dengan kata sebelumnya, Wnl' 
aN"-hd"yGIh, keseluruhan frasanya diterjemahkan “tell us, because it 

is you (who are bringing) this calamity upon us” (beritahukan 

kepada kami, karena kamulah [yang membawa] bencana ini 
bagi kami.”23 

2. Kisah hidup Yunus kembali mengingatkan bahwa bila 
seseorang mencoba untuk menyembunyikan diri dalam konteks 
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Lihat Sasson, 112-13.  

 



keluar dari rencana Allah, maka cepat atau lambat identitasnya 
dapat diketahui orang lain (perhatikan pertanyaan yang sedemikian 
mendetail tentang Yunus, meskipun tidak semuanya ada 
hubungan dengan krisis yang mereka hadapi saat itu!). 

 
(1:9)      yhel{a/     hw"hy>-ta,w>            ykinOa'       yrIb.[i      ~h,ylea]      rm,aYOw: 
            Allah    dan kepada TUHAN   aku     Orang Ibrani   kepada   Dan dia 
                                                                                             mereka   telah berkata 
 
 
            hv'B'Y:h;-ta,w>     ~Y"h;-ta,     hf'['-rv,a]    arEy"   ynIa]       ~yIm;V'h; 
    dan tempat kering itu     laut itu      Dia telah     takut   aku        (pemilik)  
(dan daratan itu)                       membuat                                         langit itu 
 
 (1:10)       wyl'ae       Wrm.aYOw:      hl'Adg>     ha'r>yI      ~yvin"a]h'          War>yYIw: 
      kepadanya   dan mereka   besar   ketakutan   orang2 itu    Dan mereka 
                         telah berkata  (ketakutan yang besar)    telah menjadi takut 
 
aWh hw"hy>      ynEp.Limi-yKi    ~yvin"a]h'        W[d>y"-yKi            t'yfi['           aZO-hm;        
TUHAN ini    bahwa     orang2 ini     karena mereka   (yg) engkau  Apakah ini 
               dari hadapan                      telah tahu    telah lakukan   
      
            ~h,l'                dyGIhi             yKi                    x:rEbo    
              kepada             Hiphil perfek 3ms      karena       Qal partisip ms                
              mereka     dia telah memberitahukan             dia sedang melarikan diri           
 
Catatan: ayat ini menandai turning point (pembalikan arah) dari 
keseluruhan kisah di fasal 1, yang ditandai dengan kejujuran 
Yunus. Dia mengakui bahwa “Aku adalah orang Ibrani (Yahudi).”24 
Yunus melakukannya dalam situasi kritis dan setelah undian 
membuktikan bahwa Yunuslah penyebab semuanya ini. Situasi 
terkini memberikan kesaksian kepada para pelaut non Yahudi 
bahwa Allah yang disembah oleh Yunus adalah Allah yang besar 
karena menurut Phillips, para pelaut itu biasa berpikir tentang dewa 
mereka sebagai dewa yang menguasai wilayah tertentu.25 Mereka 
berpikir mereka aman karena Yunus pergi meninggalkan wilayah 
tempat Allahnya Yunus berkuasa. Tetapi ternyata tidak demikian. 
Allah Yunus adalah Allah yang melampaui wilayah atau daerah 
tertentu, karena Dia adalah “Allah Pemilik langit itu, Pencipta darat 
dan laut” (ay.9). 

                                                 
24

Stuart, 461, berkomentar tentang Yunus: “It is time to give up and to confess everything!”  
25

Phillips, 50.  

 

dimana 

 



 

 

(1:11)            qTov.yIw> %L'    kepadanya     hf,[]N:-hm;        wyl'ae        Wrm.aYOw: 
     Supaya                  kami harus Apakah  kepadanya    Dan mereka 
     itu akan                  perbuat        (yang)                       telah berkata 

           menjadi tenang   (Apakah yang kami harus
26

 perbuat) 
                  
                                                             laut (itu)                 karena 
                r[esow>                 %leAh                ~Y"h;   yKi      Wnyle['me    ~Y"h;   
      kata sambung w> +         Qal partisip ms                        bagi kami   laut  

    Qal partisip ms                              (itu)    
     [went  on growing agitated (makin menimbulkan kecemasan)]

27             
     
Catatan:  
1. Perhatikan bahwa para pelaut menyadari bahwa “laut sedang 

melawan mereka, dan bukan hanya melawan Yunus”. Ini adalah 
bukti bahwa satu tindakan ketidaktaatan dari seseorang yang 
mengakui Tuhan sebagai Sang Penguasa dalam hidupnya 
berpengaruh pada kondisi orang-orang di sekitarnya. Phillips 
dengan tegas menghubungkan ketiadaan takut akan Tuhan 
pada diri hamba Tuhan (termasuk orang percaya atau gereja 
secara keseluruhan) dengan ketiadaan takut akan Tuhan dalam 
kehidupan masyarakat sekitarnya. Tetapi yang sebaliknya juga 
terjadi: kebangunan besar selalu dimulai dengan kebangunan 
rohani di hati hamba-Nya dan umat Allah. Jadi tujuan Allah 
adalah merestorasi godly fear di hati Yunus.28 

2. Sasson29 membuat pengamatan yang menarik ketika meneliti 4 
ayat yang menyebutkan badai sedang mengamuk. Dalam dua 
ayat (ay. 4 dan 12) yang disebutkan oleh Yunus,30 laut disebut 
dalam bentuk kata benda yang menyiratkan adanya rencana 
Tuhan (atau Tuhan sebagai subyek) di balik semuanya. Tetapi 
dari perspektif orang-orang di kapal (ay. 11 dan 13), mereka 
tidak tahu mengapa badai terjadi dan menganggap laut, yam, 

sebagai sumber bencana yang sedang terjadi. Mengikuti analisa 
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Berdasarkan analisa Jouon dan Muraoka, 355.  
27

Jouon dan Muraoka, 398.  
28

Phillips, 50-51.  
29

Jack M. Sasson, The Anchor Bible: Jonah (New York, NY: Doubleday, 1990) 95.  
30

Penulis percaya bahwa Yunus menulis atau minimal menceritakan kisah hidupnya kepada 
seseorang untuk dituliskan. Tentang pendapat Stuart, 432, yang menyebut Kitab Yunus 
sebagai satu kesatuan namun bukan nabi Yunus sebagai penulis dengan 
mempertimbangkan nada kritikan yang jelas dan keras terhadap Yunus, penulis berpendapat 
sebaliknya: “Mungkinkah orang lain menuliskan kritikan sedemikian jelas bahkan terkesan 
pribadi, tanpa mendapatkan kisahnya secara mendetail dan akurat dari si pelaku itu sendiri?” 
Jadi, sangat mungkin kisah ini hadir karena ijin Yunus atau Yunus sendiri yang menulis 
sebagai suatu pelajaran penting untuk orang-orang sejamannya. 

 

   



Jouon dan Muraoka yang melihat penggunaan kata depan 
gabungan l[;m; digunakan untuk menandai perasaan rileks dan 

terjamin (Inggris: relief) setelah terlepas dari peristiwa yang 
sangat mengecewakan (mis. kesusahan, kecemasan, kekacauan, 
dll),31 jelas terlihat bahwa para awak kapal sangat membutuhkan 
pertolongan namun mereka tidak tahu bagaimana caranya. Jadi 
ayat 11 menjadi semacam pembukaan bagi ayat 12 dalam 
menekankan peran penting yang seharusnya dilakukan Yunus 
yaitu memberikan pertolongan kepada mereka, termasuk 
bangsa kafir, yang dalam kondisi takut, cemas, kacau, karena 
sesuatu yang dialami oleh mereka. Sekali ini menjadi semacam 
gambaran tentang peran yang seharusnya dilakukan Yunus di 
Niniwe, yang saat ini sedang ditolaknya.  

    
 (1:12)          ~Y"h;-la,        ynIluyjih]w:   dan         ynIWaf'       ~h,ylea]       rm,aYOw: 
                ke laut    Hiphil imperatif mp +    Angkatlah    kepada       Dan dia 
                                      akhiran 1cp                aku         mereka   telah berkata 
                        akibatkanlah aku terlempar

32
 

                          (buatlah)      (kt dasar: lWj)    

 
 that (bahwa)                                  karena     laut (itu) 
    yLiv,b.        yKi    ynIa'     [:dEAy      yKi    ~k,yle[]me    ~Y"h;          qTov.yIw> 
on my account                   Qal partisip ms    bagi kalian          dan itu akan 
(karena saya)      yang sedang       (lihat ay. 11)      menjadi tenang 
              aku            mengetahui                
                                ~k,yle[]              hZ<h;  lAdG"h;  r[;S;h;  
                                               melawan kalian     badai yang hebat/besar ini 

 
Catatan:  

1. Baik BDB33 maupun Davidson34 menterjemahkan yLiv,b. Sebagai 

“on account of me” atau “on my account” (karena saya). Secara 
implisit ini menunjukkan bahwa Tuhan rela menggunakan 
seluruh sumber daya (resources) yang ada untuk menyadarkan 
hamba-Nya. Ada 2 hal paradoks yang terlintas dalam pikiran 
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Jouon dan Muraoka, 461.  
32

Lihat penjelasan dalam footnote 6. Dalam bagian ini jelas terlihat adanya nuansa kausatif 
yang permisif. Artinya, Yunus memberikan ijin kepada para awak kapal untuk melemparkan 
Yunus ke laut. Sekali lagi ditekankan bahwa itu murni inisiatif Yunus yang mengijinkan 
semuanya itu terjadi, karena dia telah menyadari apa penyebab semua bencana yang 
sedang mereka alami.  
33

Brown, Driver, and Briggs, 980.  
34

Benjamin Davidson, The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon (Grand Rapids, MI: 
Zondervan, 1970), 693.  

  

 

  



 

penulis. Pertama, fakta ini patut disyukuri karena manusia 
sedemikian berharga di mata Tuhan, sehingga Dia rela 
mengorbankan segala hal demi menyadarkan manusia. Kedua, 
perlu dikembangkan rasa malu dan bukan bangga, karena 
kebebalan hati manusia seringkali membuat harga yang harus 
dibayar demi menggenapi panggilan Tuhan menjadi sedemikian 
mahal. Selayaknyalah setelah sadar, manusia tidak lagi menyia-
nyiakan karunia yang telah Tuhan berikan. 

2. Davidson memiliki alternatif terjemahan yang menarik. Kata yLiv,b. 
bisa juga berasal dari awalan b. + kata benda yLiv,  yang berasal 

dari kata dasar hlv yang berarti “quiet, stillness.”35 Jadi 

terjemahannya “dalam/karena diamnya saya” yang mengandung 
pengertian “karena saya tidak bertindak apa-apa di dalam 
meresponi panggilan Tuhan untuk membawa pertobatan kepada 
penduduk Niniwe.” Jadi, “diam tidak selalu emas.”  

 
(1:13)         hv'B'Y:h;-la,                 byvih'l.       ~yvin"a]h'         WrT.x.Y:w: 
                ke darat (itu)   Hiphil infinitif construct    Orang2 itu     Dan mereka 
                  untuk menyebabkan(mereka) kembali                telah mendayung 
 
 
   ~h,yle[]          r[esow>         %leAh  ~Y"h;  yKi    karena     Wlko+y"        al{w>    
   (makin menimbulkan kecemasan)  laut (itu)                 mereka telah   tetapi  
         [sama   dengan   ayat     11]     mampu    tidak 
                                                        (tetapi mereka telah tidak mampu) 

 
Catatan:  
1. Perhatikan bahwa para pelaut kapal yang nota bene adalah 

orang yang tidak mengenal Allah YHWH, justru bertindak lebih 
manusiawi: mereka mencoba menyelamatkan Yunus dan tidak 
membuangnya ke laut.36 Sebaliknya, Yunus mati-matian 
(bahkan sampai akhir kitab!) tidak ingin melihat keselamatan 
penduduk Niniwe. Hati-hati dengan rasionalisasi atas nama 
agama yang kadang justru membuat orang lebih kejam sikap 
atau tindakannya dibandingkan dengan mereka yang kita 
anggap tidak beragama! 
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Davidson, 121, 716.  
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Dalam analisanya, Phillips, 55, menyebutkan bahwa mereka tidak mengenal Yunus 
sebelumnya dan Yunus tidak melakukan apa-apa yang layak untuk mendapatkan 
pertolongan atau ucapan terima kasih. Satu-satunya yang dilakukan Yunus adalah membawa 
mereka ke dalam masalah! 

 
 

bagi mereka 



2. Di sisi lain, jelas terlihat bahwa usaha manusia tidak mampu 
menyelesaikan masalah. Hanya cara Allah yang akan 
menghasilkan hasil akhir yang positif, bahkan terhadap nabi 
Tuhan (Yunus) yang keras kepala sekalipun.  

 
(1:14)    hw"hy>       hN"a'         Wrm.aYOw:         hw"hy>-la,            War>q.YIw: 
         TUHAN    oh please   dan mereka     kepada TUHAN      Dan mereka 
                         (tolonglah)  telah berkata                  telah memanggil 
 
   Wnyle['   !TeTi-la;w>    hZ<h;     vyaih'       vp,n<B.     hd"b.anO         an"-la; 
 kepada  dan jangan   manusia ini        dalam        kami              janganlah    
          kami         berikan                jiwa/semangat  binasa 
     (in the spirit of)   
        
   
          t'yfi['              T'c.p;x'       rv,a]K;    hw"hy>    hT'a;-yK   ayqin"     ~D"  
Engkau telah berbuat   Engkau telah  sama   TUHAN                (orang)    darah 
                                     menginginkan   seperti                 yang bersih   
(sama seperti yang Engkau telah inginkan, Engkau telah berbuat) (tidak berdosa)  

 
Catatan:  

1. Perhatikan bahwa kuasa TUHAN tidak dapat dibatasi/dihalangi 
oleh ketidaktaatan hamba-Nya. Sekalipun Yunus berusaha 
menghalangi penyataan kasih-Nya kepada bangsa non Yahudi 
(Niniwe) ternyata di dalam pengembaraan ketidaktaatan Yunus, 
TUHAN juga menyatakan diri-Nya kepada bangsa non Yahudi 
sehingga mereka akhirnya memanggil dan berseru kepada 
TUHAN Allah Israel. 

2. Frasa “darah (orang) yang bersih atau tidak berdosa” yang 
dikenakan kepada orang-orang di kapal bukan menunjukkan 
bahwa mereka sama sekali tidak ada dosanya. Tetapi 
dibandingkan dengan Yunus dalam semangat ketidaktaatannya, 
orang-orang itu dianggap lebih benar. Sekali lagi ini ironi dan 
peringatan bagi umat Tuhan (atau bahkan hamba Tuhan) agar 
jangan menjadi lebih tidak kudus dibandingkan dengan orang-
orang non percaya. 

3. Yang lebih menarik, orang-orang di kapal itu dengan cepat 
belajar bahwa esensi TUHAN adalah Dia dapat berbuat sama 
seperti yang diinginkan-Nya. Frasa “sama seperti yang Engkau 
telah inginkan, Engkau telah berbuat” dapat diterjemahkan 
secara bebas, “Engkau telah berbuat seperti yang Engkau 
inginkan.” Ini berlawanan dengan Yunus yang lambat sekali 

 

 

Karena Engkau 



 

 

untuk memahami bahwa Tuhan dapat melakukan apa saja 
terhadap Niniwe, termasuk mencurahkan belas kasihan-Nya 
yang besar. Wolff bahkan melihat bentuk “confirmatory perfect” 
(yaitu bentuk kata kerja perfek yang menunjukkan eksistensi 
sesuatu) harus dipahami dalam masa sekarang (present tense). 
Ini seperti ungkapan dalam Mz. 115:4-7 dan 135:5 yang 
mengkontraskan Allah YHWH dengan allah-allah lain yang tidak 
berdaya (impotent gods).37 Jadi, berbeda dengan allah-allah 
lain, Allah YHWH selalu eksis dan aktif untuk menyatakan 
kehendak-Nya dalam dunia ini, bukan hanya di masa lalu tetapi 
juga di masa kini dan di masa yang akan datang. 

 
                                                                                       Yunus 
(1:15)         dmo[]Y:w:      ~Y"h;-la,     Whlujiy>w:    hn"Ay-ta,               Waf.YIw: 
       dan itu telah               Hiphil                 Dan mereka 
       berdiri tegak       ke laut   waw consec. perfek 3mp   telah mengangkat 
  (ide dasar: berhenti                 + suffix 3ms 
tidak bergerak)     dan mereka telah menyebabkan dia terlempar (kt dasar: lWj) 

awalan min + qal inf. construct + akhiran 3ms                  AP[.Z:mi         ~Y"h; 
(from her raging) dari kemarahannya        laut itu 

 
(1:16)           hw"hy>-ta,      hl'Adg>        a'r>yI        ~yvin"a]h'              War>yYIw: 
      terhadap TUHAN  yang besar   ketakutan   orang2 itu        Dan mereka 
                                                                                       telah (menjadi takut) 
                         bagi TUHAN 
  ~yrId"n        WrD>YIw:                hw"hyl;              kurban     xb;z<-WxB.z>YIw: 
 nazar2   dan mereka telah bernazar  dan mereka telah mempersembahkan 

 
Catatan: berbeda dengan “ketakutan” di ayat 10 yang membuat 

para pelaut menegur Yunus, “ketakutan” di ayat 16 harus dipahami 
dalam pengertian “respek dan hormat” terhadap TUHAN karena 
membuat mereka mempersembahkan kurban dan bernazar bagi 
TUHAN. Pengamatan ini sesuai dengan pendapat Stuart yang 
tidak langsung menganggap bahwa para pelaut itu bertobat dan 
menyembah kepada TUHAN yang monoteistik melainkan kesadaran 
para pelaut itu bahwa ada YHWH sebagai Tuhan yang perlu 
disembah dan dihormati, yaitu Tuhan yang tidak dapat diabaikan 
lagi oleh mereka.38 
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Wolff, 120.  
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Stuart, 464.  

 

  

 

 



       TUHAN 
 
(2:1)     y[eäm.Bi   ‘hn"Ay yhiÛy>w: hn"+Ay-ta  [:l{ßb.li    lAdêG"    gD"ä   ‘hw"hy>              !m:Üy>w: 
         (ada)            Qal    besar   ikan       Qal waw consec. 
      di dalam              Inf. construct                          Imperfek 3ms 
        perut           untuk menelan        Dan Dia telah menetapkan 

 (Tuhan benar2 memperhitungkan 
         dan dia menjadi              lalu mengambil keputusan) 

 
 tAl)yle      hv'îl{v.W    ~ymiÞy"    hv'îl{v.       gD"êh; 

malam   dan  tiga    hari     tiga  ikan itu 
 
Catatan: TUHAN telah menetapkan dengan seksama untuk 

menaruh Yunus ke dalam perut ikan besar. Bukan suatu kebetulan 
seekor ikan besar sedang melintasi laut di sekitar kapal; bukan 
suatu kebetulan juga bila ikan besar itu mau untuk menelan namun 
tidak menghancurkan (mencerna) Yunus; semuanya itu terjadi 
karena TUHAN telah memperhitungkan dengan tepat bahwa perut 
ikan adalah tempat terbaik bagi Yunus untuk merenungkan 
panggilan TUHAN. 

 
ANALISA TERJEMAHAN YUNUS 1:1-17 DARI LXX39 

 
Ayat 2: berbeda dengan BHS yang hanya menyebut 

“kejahatan mereka telah naik,” LXX memakai ungkapan ἀνέβη ἡ 

κραυγὴ τῆς κακίας αὐτῆς yang berarti “jeritan kejahatan kota itu 

telah naik.” Ungkapan ini membuat kesejajaran dengan frasa yang 
biasa dikenal di Perjanjian Lama bahwa “jeritan orang lemah 
didengar Tuhan.” Dengan demikian, frasa ini menegaskan bahwa 
Tuhan bukan hanya melihat dan mendengar keluhan orang lemah, 
tetapi juga perilaku salah dan kejahatan orang yang berbuat jahat.  

 

Ayat 4: LXX memakai ungkapan κύριος ἐξήγειρεν πνεῦμα εἰς 

τὴν θάλασσαν yang berarti “Tuhan telah membangkitkan roh/ 

angin/kuasa ke dalam laut itu.” Ini tidak perlu diartikan ada 
semacam “kekuatan magis” tetapi lebih berarti bahwa Tuhan 
memakai sarana tertentu, dalam hal ini angin, namun disertai 
dengan kuasa Allah sendiri untuk menegaskan panggilan-Nya. 
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Yunus 

   



 

Bahkan untuk mewujudkan kehendak-Nya, Tuhan berani 
mengambil resiko besar, yaitu kemungkinan kapal itu menjadi 
hancur. Ini bisa dibandingkan dengan resiko yang diambil Yesus 
untuk mengusir roh jahat dari orang Gerasa, yang mengakibatkan 
kematian babi-babi yang terjun bebas ke jurang. Tentunya ini 
kerugian besar secara finansial (lihat Lukas 8:26-39).  

 

Ayat 5: LXX menambahkan kata ἔρρεγχεν untuk 

menunjukkan bahwa Yunus bukan hanya tertidur tetapi juga 
mendengkur, sebagai ungkapan bahwa dia tertidur pulas. Ini 
sungguh merupakan situasi yang paradoks: saat yang lain 
kebingungan, Yunus justru tertidur pulas, begitu tidak peduli 
dengan keadaan yang terjadi. Mengapa Tuhan bersusah payah 
untuk memanggil Yunus yang tidak sensitif terhadap situasi 
sekitarnya?  

 
Ayat 9-10: berbeda dengan BHS yang memakai kata yang 

sama untuk kata “takut,” LXX menggunakan 2 kata yang berbeda. 

Kata “takut” yang dipakai Yunus adalah σέβομαι yang berarti “to 

stand in awe, to venerate, reverence, worship, adore”40 (berdiri 
dalam kekaguman, menghormati dengan penuh respek, perasaan 
kagum terhadap sesuatu atau seseorang, menyembah, 
mengagungkan). Sedangkan kata “takut” yang dipakai orang-orang 

lain di kapal itu adalah ἐφοβήθησαν yang berasal dari kata φοβέω 
yang dari kata tersebut kita mengenal kata “phobia”. Meskipun 

Mounce menerangkan bahwa baik kata kerja φοβέω maupun kata 

benda φόβος dapat  berarti “ketakutan” dalam pengertian “kuatir 

dan sangat gemetar” maupun berarti “kagum atau respek,”41 tetapi 
jelas dalam konteksnya bahwa ketakutan yang dialami oleh orang-
orang di kapal adalah ketakutan dalam pengertian kuatir dan 
sangat gemetar karena bahaya yang mengancam jiwa mereka. 
Jadi, kita menemukan 3 model orang dalam relasinya dengan 
Tuhan. Pertama, orang yang takut karena keadaan di sekeliling 
yang membuat mereka kuatir dan cemas. Kedua, orang yang 
mengaku mengenal dan takut dalam pengertian respek terhadap 
Tuhan namun tindakannya sama sekali tidak menunjukkan 
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pengakuannya itu. Itulah kondisi Yunus saat ini, sehingga memicu 
pertanyaan dari orang-orang di kapal: “Apakah ini yang telah 
engkau lakukan…?” Pertanyaan ini menandakan kebingungan 
orang-orang karena tindakan Yunus sungguh tidak masuk akal, 
sangat jauh berbeda dengan pengakuannya. Ketiga, Yunus 
sebelum menolak atau melarikan diri dari panggilan Tuhan, yaitu 
Yunus yang sungguh mengagumi dan menghormati Tuhan. 
Terlihat dengan jelas bahwa tindakan ketidaktaatan terhadap 
panggilan Tuhan berakibat langsung pada perubahan esensi 
kehidupan: bisa jadi Yunus mengakui kekuasaan Tuhan, tetapi 
tindakannya menunjukkan bahwa dia menolak hidup dalam 
kekuasaan Tuhan. Jadi, esensi menerima panggilan Tuhan bukan 
hanya mendapatkan posisi tertentu melainkan suatu keyakinan 
iman terhadap kekuasaan dan keputusan Tuhan dalam hidup, baik 
dalam kaitan dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di 
sekitar kita. 

 

Ayat 11: Frasa ἡ θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξήγειρεν μᾶλλον 
κλύδωνα dalam LXX mengindikasikan bahwa orang-orang dalam 

kapal belum memahami bahwa TUHANlah yang menyebabkan 
semuanya itu. Dengan menggunakan “laut” sebagai subyek yang 
membangkitkan ombak yang besar, kemungkinan mereka meyakini 
dewa laut di balik semua musibah ini. 

 

Ayat 12: LXX dengan tegas memakai frasa δι᾽ ἐμὲ  yang 

berarti “melalui saya (Yunus),” ombak yang besar menimpa 
mereka. Dalam BHS, pengertian ini baru muncul di ay. 15. 

 

Ayat 16: pemakaian kata ἐφοβήθησαν di ayat ini (berasal dari 

kata φοβέω) menegaskan bahwa memang ada perbedaan arti (di 

sini harus diartikan takut karena kagum dan hormat) dengan ayat 
sebelumnya, meskipun kata yang dipakai sama. 

 
ANALISA STUDI KATA YUNUS 1:1-17 

 
Frasa  la, hw"hy>-rb;D> yhiy>w: menurut Sasson42 ditemukan hanya 

pada saat konteks dan situasi sekitar nabi dan misinya telah 
dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan sebelumnya. Dia 
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menyebutkan sebelumnya bahwa hanya dua Kitab Nabi-nabi yang 

dimulai dengan kata yhiy>w:, yaitu Yehezkiel dan Yunus, dan dalam 

Kitab Yehezkiel itu menunjukkan bahwa penulis mengajak 
pembaca segera berfokus (terlebih dahulu) pada nabi, panggilan 
dan visinya daripada pesan kenabiannya. 

 
Kata Ht'l{[] dalam ayat 2 berasal dari kata kerja hl'[' yang 

berarti “go up” dan sering digunakan untuk mengungkapkan 
sesuatu (biasanya kurban) yang dipersembahkan kepada Tuhan. 1 
Samuel 1:7 dengan tegas menunjukkan hal itu. Dalam ayat 
tersebut ditulis bahwa “setiap tahun … Hana “pergi ke atas” ….” 
Secara geografis, Hana yang berasal dari pegunungan Efraim 
seharusnya bukan “pergi ke atas” melainkan “turun ke bawah” atau 
“menyebrang ke samping” untuk mencapai Silo. Namun ungkapan 
di atas selalu dipakai untuk menunjukkan aktifitas orang Israel yang 
“pergi ke rumah TUHAN”. Kemungkinan, ini dipakai karena aktifitas 
utama pada saat pergi ke rumah TUHAN adalah 
mempersembahkan kurban dengan asap dan bau wanginya yang 
naik ke atas, tanda Tuhan menerima persembahan mereka. Selain 
itu peristiwa terbesar dalam sejarah Israel, yaitu keluarnya mereka 
dari perbudakan di Mesir, secara geografis memang mereka 
melakukan perjalanan “naik ke atas” dari Mesir sampai akhirnya ke 
tanah Kanaan (lihat misalnya Hosea 2:14).  Jadi sejak semula 
ditekankan bahwa esensi “pergi ke rumah TUHAN” bukanlah 
sekedar rutinitas lahiriah melainkan ungkapan “persembahan diri 
kepada TUHAN” karena mengingat karya penyelamatan Tuhan 
dalam sejarah kehidupan umat-Nya. Terkait teks Yunus 1:2, ada 
indikasi bahwa kejahatan Niniwe yang sampai ke telinga Tuhan 
bukanlah berakhir dengan penghukuman, tetapi pengampunan 
karena pertobatan mereka, seperti yang diyakini C. F. Keil bahwa 
tugas Yunus adalah “to preach repentance”43 dan bukan 
“penghukuman.” 
 

Penyelidikan terhadap kata dr;y' menghasilkan beberapa 

pengertian: 

                                                 
43

C. F. Keil, Biblical Commentary on the Old Testament: The Twelve Minor Prophets, vol. 1 & 
2 (eds. C. F. Keil and F. Delitzsch; trans. James Martin; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1982) 
389. 



1. Aktifitas biasa ketika seseorang atau TUHAN turun dari 
tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, misal: Kel. 19:18; 
Hakim 5:13 

2. Tempat perhentian dalam pengertian positif karena adanya 
pimpinan dan perlindungan Tuhan, misal: Yes. 63:13-14. 

3. Kondisi seseorang yang sedih melihat penghukuman yang 
dialami orang lain atau bangsanya, misal: Yer. 13:17; Rat. 
3:48. Kedua ayat ini menunjukkan kesedihan Yeremia (lit, “air 
mata turun”) karena umat menjadi tawanan. 

4. Kondisi seseorang yang tidak mau dihibur, misal: Kej. 42:38; 
Ayub 17:16. 

5. Kondisi umat Israel yang akan dihukum Tuhan karena tidak 
memahami atau mengindahkan pekerjaan Tuhan, misal Yes. 
5:14. 

6. Kondisi bangsa-bangsa yang akan dihukum Tuhan, misal: 
Yer. 48:18. 

 
Konteks Yunus 1:3 mengindikasikan Yunus ada dalam 

kondisi ke-4 atau ke-5: sama seperti Yakub yang tidak mau dihibur 
ketika kehilangan Yusuf (untuk sementara), demikian pula rencana 
awal Yunus adalah ingin menyendiri, tidak mau diganggu oleh 
siapapun, sehingga dia memilih tempat di bagian paling bawah. 
Tetapi dalam konteks lebih luas, ini justru menunjukkan 
ketidakmengertian Yunus terhadap rencana Tuhan yang lebih 
besar, yang mencakup penyelamatan bangsa-bangsa non Yahudi. 
Dan kisah selanjutnya menunjukkan kebenaran tersebut: Yunus 
benar-benar turun ke tempat yang paling dalam (yaitu di perut ikan 
besar) dan menjalani semacam hukuman dari Tuhan, sementara 
orang-orang di kapal yang nota bene orang non Yahudi mengalami 
penyelamatan dan mereka memanggil nama Tuhan, 
mempersembahkan kurban dan nazar. Ini adalah wujud langsung 
dari rencana penyelamatan Allah kepada bangsa-bangsa lain, yang 
belum juga dipahami Yunus. 

 
Dalam banyak kasus, kata lWj digunakan dalam bentuk Hifil 

atau Hofal yang menunjukkan subyek (biasanya Tuhan) sebagai 
penyebab terjadinya sesuatu. Dan berbeda dengan beberapa 
catatan (mis. Yer. 16:13; 22:26; Yehez. 32:4) yang menunjukkan 
relasi 2 pihak antara subyek (penyebab) dan obyek (penerima 
akibat), konteks Yunus 1:1-2:1 menunjukkan relasi 3 pihak antara 
subyek (Tuhan), obyek perantara (angin), dan obyek penderita 



 

(kapal, dengan Yunus sebagai tujuan akhir). Jadi ada penekanan 
bahwa bencana alam yang dialami Yunus dkk bukanlah tujuan 
akhir, melainkan hanya sebagai perantara untuk menyampaikan 
pesan Tuhan kepada nabi-Nya. Ini didukung oleh pemakaian kata 
yang sama di ayat 5 untuk frasa “melemparkan barang2 ke laut” 
yang menandakan sikap tidak memandang barang-barang itu 
sebagai sesuatu yang penting lagi. Jadi sama seperti keselamatan 
orang-orang lebih penting daripada barang-barang yang dilemparkan 
ke laut, demikian pula kesadaran Yunus akan panggilan Tuhan 
lebih penting daripada alam yang bergejolak! Jadi setelah 
membaca 1:12 tentang solusi untuk meredakan badai yaitu dengan 
melemparkan Yunus ke laut, pembaca dapat dengan mudah 
berpikir bahwa Yunus bukanlah sosok yang penting, sebelum 
akhirnya 2:1 menunjukkan rencana Allah yang masih berlanjut 
dalam hidup Yunus. Selain itu, perbandingan pemakaian kata ini 
dalam Mz. 37:24 memberikan kesimpulan yang menarik. Mz. 37:24 
menyebutkan 2 tahap bencana yang bisa dialami manusia: jatuh 
dan kemudian tergeletak (terlempar dalam arti tidak dipedulikan 
dan ditolong lagi) dengan janji bagi orang percaya bahwa mereka 
bisa saja jatuh (mengalami bencana) tetapi tidak tergeletak (tidak 
pernah tidak dipedulikan). Dalam konteks Yunus, hanya disebutkan 
1 tahap yaitu “terlemparnya” angin besar yang dipahami sebagai 
bentuk hukuman Tuhan terhadap Yunus. Sekali lagi pembaca bisa 
berpikir bahwa ini adalah akhir dari kisah Yunus, sampai akhirnya 
2:1 menyingkapkan rencana Tuhan dengan membuat Yunus 
“menginap” 3 hari 3 malam di perut ikan dan tidak membiarkan 
Yunus tergeletak. Dengan memahami kesejajaran kata “jatuh” (Mz. 
37) dengan “terlemparnya” (Yunus 1) dan “tergeletak” (atau 
“terlempar) dengan “masuk ke perut ikan,” dapat disimpulkan 
bahwa Yunus mengalami apa yang disebutkan dalam Mz. 37:24, 
“jatuh tetapi tidak tergeletak.” 

Kata tv;[' (ay. 6) menurut BDB44 berarti “smooth or shiny” 

(dalam bentuk Qal) yang bisa diartikan “to soothe or tranquilize; 
make calm”45 (membuat [seseorang] merasa tenang atau 
meredakan; membuat damai atau tenang) sementara dalam bentuk 
Hitpael berarti “dia akan berpikir (ulang).” Tetapi Holladay46 
menterjemahkan “berbalik arah untuk memberikan perhatian.” Jadi 
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ada 3 tahap tindakan Tuhan yang diharapkan oleh orang-orang di 
kapal: Tuhan menjadi tenang, berpikir ulang, dan akhirnya berbalik 
arah untuk memberikan perhatian. Yer. 5:28 memakai kata ini 
dalam pengertian negatif, yaitu umat “merasa tenang” meskipun 
menipu atau berbohong. Jadi pikiran atau hati kita adalah sumber 
utama: jika hati atau pikiran termotivasi hal yang baik akan 
menghasilkan perasaan tenang yang benar dan permanen sifatnya 
sementara jika termotivasi oleh hal yang jahat, akan dihasilkan 
perasaan damai yang semu dan menipu. Selanjutnya, pikiran dan 
kehendak Allah yang baik bagi manusia seringkali menuntut 
perubahan terlebih dahulu di dalam pikiran dan hati hamba-Nya 
sebagai pembawa berita Allah. Ini semacam ironi buat Yunus yang 
terus menganggap bangsa Niniwe tidak layak menerima anugerah 
keselamatan Allah sehingga dia menghasilkan perasaan damai 
yang semu, yang akhirnya menuntut Yunus untuk berhadapan 
kembali dengan kehendak Allah yang benar. 

 
Sasson menyebutkan 4 fungsi membuang undi dalam dunia 

kuno:47 
1. Menyeleksi/memilih: waktu pemilihan raja Israel yang pertama 

(1 Sam. 10:19); memilih orang yang berperang melawan 
Gibea (Hakim 20:9); memilih siapa yang tinggal di Yerusalem 
pada jaman paska pembuangan (Neh. 11:1); memilih kurban 
pada Hari Raya Pendamaian, yang bagi Tuhan dan yang 
bagi Azazel (Im. 16:8-10); memilih rasul pengganti Yudas 
(Kisah 1:23-26). 

2. Menetapkan: menetapkan kurban yang secara spesifik akan 
dibawa ke Bait Suci (Neh. 10:34-35). 

3. Mendistribusikan: digunakan sebagai barang rampasan atau 
tawanan perang (Nahum 3:10). 

4. Menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat (Ams. 
18:8) 

 
Menurut hemat penulis, 4 fungsi di atas adalah suatu kesinambungan: 
memilih, menetapkan, mendistribusikan, sehingga akhirnya 
permasalahan dapat diselesaikan. Ini tampak jelas dalam kisah 
Yunus. Kekacauan yang terjadi karena badai yang hebat 
menemukan titik terang ketika hasil undian mengarah pada Yunus: 
Yunus terpilih sebagai penyebab badai; Yunus ditetapkan sebagai 
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kurban untuk meredakan badai; Yunus menjadi “tawanan” dalam 
perut ikan; masalah orang-orang di kapal selesai. 
 

Kata hk'al'm. (ay. 8) pada dasarnya berarti “pekerjaan,” dan 

terbagi menjadi 4 bagian:  
1. Pekerjaan yang dilakukan Allah (Kej. 2:2-3; Mz. 73:28; Yer. 

18:3) yang menembus batas2 wilayah (mis. Yer. 50:25 
tentang pekerjaan Tuhan di negeri orang Kasdim). 

2. Pekerjaan yang dilakukan di seputar rumah Tuhan berdasarkan 
dorongan hati atau kerelaan (Kel. 35:29) dimana Tuhan 
memenuhi mereka dengan roh-Nya (Kel. 31:3, 5; 35:31, 33, 
35) sehingga hati mereka “ditanami” keahlian (Kel. 36:2). 
Selain unsur rohani seperti berpuasa (Im. 16:29) atau 
menyanyi (Neh. 11:22), juga ditekankan unsur kepemimpinan 
dan manajemen (1 Raja 9:23) 

3. Pekerjaan yang dilakukan untuk raja (Dan. 8:27) meski ada 
pekerjaan yang tidak terpisahkan antara urusan dengan 
Tuhan dan urusan dengan raja (1 Taw. 26:30). 

4. Pekerjaan dalam hidup sehari-hari (Kel. 35:24) dengan 
konsekuensi negatif menjadi perusak bila seseorang malas 
bekerja (Ams. 18:9) atau positif sehingga dapat mendirikan 
rumah (Ams. 24:27) atau bahkan ada di hadapan raja2 (Ams. 
22:29). Secara khusus, Mz. 107:23 berkisah tentang para 
pedagang, yang percaya dan telah melihat perbuatan2 
Tuhan, yang mengalami badai ketika harus melintasi laut 
tetapi berteriak minta tolong pada Tuhan dan mengalami 
pertolongan Tuhan. 

 
Dari keempat bagian di atas, terlihat bahwa tidak ada satu 

jenis pekerjaanpun yang terpisah secara absolut atau tidak 
berhubungan sama sekali dengan Tuhan! Ketika akhirnya Yunus 
harus menceritakan kisah hidup dan pekerjaannya,48 terbukti 
bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari Tuhan. Dia harus tetap 
mempertanggungjawabkan pekerjaannya di hadapan Tuhan! 

 
Telah lama diketahui bahwa kata [d;y" bukan hanya mengacu 

pada aktifitas kognitif atau hanya pada proses seseorang 
menerima atau mendapatkan pengetahuan melainkan pada sintesa 
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mental terhadap fakta2 yang dikumpulkan melalui sensor 
pengalaman sehingga bisa dipahami dalam konteks relasi dalam 
hubungan perjanjian.49 Proses ini terlihat jelas dalam Kitab Yunus. 
Konteks Yunus 1:10 menunjukkan bahwa apa yang diketahui oleh 
para pelaut sepenuhnya adalah aktifitas kognitif sementara Yunus 
1:7 yang setara dengan 3:9 menunjukkan kombinasi aktifitas 
kognitif dan pengalaman, yang terekspresi juga dalam kata2 Yunus 
sendiri dalam 1:12, “aku sedang mengetahui.” Ini adalah semacam 
sintesa mental terhadap fakta2 yang dikumpulkan melalui sensor 
pengalaman tetapi belum membawa pada pemahaman dalam level 
relasi dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan karena Yunus 
belum/tidak memahami isi hati Allah: Yunus tahu Allah adalah Allah 
yang pengasih dan penyayang (4:2) tetapi Yunus tidak rela 
pengetahuan tentang Allah yang sedemikian diaplikasikan kepada 
bangsa non Yahudi. Salah satu cirri orang yang memahami isi hati 
Allah adalah belajar untuk melihat dari perspektif Allah, yaitu 
perspektif belas kasihan terhadap orang “yang tidak tahu 
membedakan tangan kanan dari tangan kiri,” dan tidak dibatasi 
oleh kerangka berpikir sendiri yang cenderung sempit. 

  
Menurut Holladay Hebrew Lexicon,50 kata lkoy" (ay. 13) 

memiliki 3 pengertian: bertahan, memiliki kuasa untuk, dan menjadi 
superior atau pemenang. Menurut hemat penulis, ada 
kesinambungan dalam ketiga pengertian di atas: kemampuan 
untuk bertahan adalah awal dari kekuatan atau kuasa untuk 
melakukan sesuatu, yang pada akhirnya akan menjadi seseorang 
menjadi superior dan memenangkan sesuatu. Dalam konteks kisah 
Yunus, ketidakmampuan orang-orang di kapal adalah tanda jelas 
bahwa mereka segera akan mengalami “kekalahan,” yang 
membuat mereka, termasuk Yunus, harus tunduk pada kekuatan 
yang lebih besar, yaitu TUHAN Pencipta daratan dan lautan. 

 
Kata hN"a' dalam ay. 14 menurut Wolff51 adalah ekspresi 

“kekuatiran yang mendalam,” “perasaan tidak bahagia yang 
sedemikian mencekam,” yang biasanya digunakan dalam 
pembukaan ratapan, khususnya bagi mereka yang ada dalam 
bahaya kematian (lihat 2 Raja 20:3; Mz. 116:4; Dan. 9:4; Neh. 1:5). 
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Jadi, mereka ada dalam perasaan kuatir yang sedemikian kuat, 
namun uniknya pada saat yang sama mereka sangat 
mengharapkan pertolongan seseorang bahkan berharap Yunus 
juga memiliki pengharapan yang sama. 

 
Sasson membandingkan kata dm;[' dalam ay. 15 dengan 

penggunaannya dalam Kej. 29:35 dan 30:9 tentang Lea yang 
“berhenti dari melahirkan.” Itu menunjukkan kata ini berfungsi untuk 
mengekspresikan “involuntary and unwilled action.” Jadi dengan 
menunjukkan gambaran laut yang dipersonifikasikan, yang berhenti 
bergerak bukan karena keinginan sendiri, ingin ditekankan bahwa 
Tuhan, dan bukan laut, yang mengontrol gelombang dan badai 
yang terjadi. 
 

ANALISA NARASI YUNUS 1:1-17 

 
Senada dengan VanGemeren yang melihat suatu 

perumpamaan tidak harus tidak historis,52 penulis meyakini bahwa 
cerita Yunus adalah cerita historis yang disusun secara naratif 
untuk memberikan efek tertentu di hati pendengar, khususnya 
menjadi perumpamaan hidup tentang kisah kehidupan nabi yang 
mencoba untuk menolak panggilan Tuhan, yang justru berakibat 
makin menurunnya kehidupan pribadi Yunus.  

 
KARAKTER (CHARACTERIZATION) 
 

Karakter utama dalam tokoh ini tentu Yunus. Setelah 
mengamati penelitian Boyd sepanjang sejarah penafsiran tentang 
karakter Yunus53 yang melahirkan dua gambaran, yaitu Yunus 
yang berdosa (the sinful Jonah) dan Yunus yang mengakui 
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kesalahannya (the penitent Jonah),54 penulis berkonsentrasi pada 
Yunus 1:1-17 yang dengan jelas dan terang menampilkan sikap 
pemberontakan Yunus terhadap perintah Tuhan. Menurut hemat 
penulis, penggambaran karakter Yunus yang positif karena 
dikaitkan dengan kutipan Yesus dalam PB tidak terlalu tepat.55 Itu 
lebih tepat disebut sebagai perbandingan: antara Yunus yang tidak 
taat dan menimbulkan masalah bukan hanya bagi Yunus sendiri 
melainkan juga bagi orang-orang di sekitarnya, dengan Tuhan 
Yesus yang melalui ketaatan-Nya memberikan solusi bagi masalah 
dasar manusia, yaitu dosa. Selain itu, penggambaran tokoh Yunus 
dipakai untuk memperjelas perbedaan antara pandangan Yunus 
yang sempit dengan pandangan Allah yang luas.56  

 
Karakter Allah yang berdaulat dengan jelas digambarkan 

dalam Yunus 1, khususnya melalui pemakaian bentuk kausatif 
yang menekankan Allah sebagai sumber terjadinya badai, bukan 
dewa laut (yam)! Karakter Allah yang berdaulat berpadu dengan 
sifat Allah yang universal, yang tergambar dalam ungkapan Yunus 
bahwa dia percaya pada YHWH, Pencipta laut dan darat (ay. 9). 
Fakta ini tidak perlu dicampuradukkan dengan konsep keselamatan 
yang universal mengingat fakta yang diungkapkan McConville 
bahwa dalam Kitab Yunus, 2 nama Allah yaitu Elohim dan Yahweh 
digunakan bersama dalam 4 bagian (1:9; 2:1, 6; 4:6) yang 
dipahami sebagai tantangan terhadap konsep para pelaut yang 
politeistik.57 Ditambah dengan fakta bahwa para pelaut itu berpindah 
dari “berteriak kepada dewa mereka” (ay. 5) menjadi “berseru 
kepada YHWH” (ay. 14) dan “takut kepada YHWH, 
mempersembahkan korban kepada YHWH dan bernazar” (ay. 16) 
penulis meyakini ini bukan dukungan terhadap konsep 
keselamatan universal karena orang2 non Yahudi menjadi mungkin 
diselamatkan apabila mereka berseru kepada Allah YHWH!58 
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“firman TUHAN (YHWH)” menunjukkan bahwa yang dimaksud orang Niniwe percaya kepada 
Allah adalah percaya kepada YHWH.  



 

Karakter para pelaut sungguh unik karena menjadi gambaran 
karakter orang2 Niniwe yang mengalami keselamatan dalam 
YHWH. Di sisi lain, karakter para pelaut dipakai sebagai sindiran 
bagi Yunus karena ternyata etika para pelaut itu lebih baik daripada 
Yunus (karena mereka masih mengusahakan cara untuk 
menyelamatkan Yunus sedang Yunus tidak ada usaha sama sekali 
untuk menyelamatkan Niniwe). Karakter para pelaut juga dipakai 
sebagai simbol bahwa ada kesempatan bagi orang non Yahudi 
untuk mengalami keselamatan dalam YHWH, seperti gambaran 
penduduk Niniwe di fasal 3 yang juga menjadi penggenapan 
nubuat Yesaya 19:23-2559 dan penolakan konsep eksklusivisme 
sempit dalam Kitab Ezra-Nehemia.60 
 
ALUR CERITA (PLOT)61 
 

  Konflik             Konflik 
 makin meningkat  mulai diselesaikan 
        
  
Aksi  
dimulai           Konflik           Konflik   Aksi berakhir 
                      mulai terjadi          terselesaikan 
 
Aksi dimulai:  
Yunus tidak taat terhadap panggilan Tuhan dan melarikan diri ke 
Tarsis dan naik ke kapal melalui pelabuhan Yafo (ay. 1-3). 
 
Konflik mulai terjadi:  
TUHAN mengirimkan badai besar ke laut dan menyebabkan 
kebingungan orang2 di kapal yang dinaiki oleh Yunus (ay. 4-5) 
 
Konflik makin meningkat: 
Para pelaut termasuk kepala kapal kebingungan karena badai 
belum reda yang mencapai klimaks ketika mendapati Yunus 
tertidur (ay. 5-6).  
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Konflik mulai diselesaikan: 
Mereka memutuskan untuk membuang undi untuk menentukan 
siapa yang bertanggung jawab atas badai dan Yunus kena undi;  
Yunus diinterogasi untuk memperjelas masalah; Para pelaut 
berusaha mencari cara lain tapi gagal; Yunus menyerah dan 
meminta untuk dilemparkan ke laut (ay. 7-13). 
 
Konflik terselesaikan: 
Mereka menyatakan diri tak bersalah sebelum melemparkan Yunus 
ke laut; Yunus dilemparkan ke laut; Badai reda seketika (ay. 14-
15). 
 
Aksi berakhir: 
Para pelaut menjadi takut pada TUHAN, mempersembahkan 
korban pada TUHAN dan bernazar; Yunus ditelan ikan besar dan 
tinggal di sana 3 hari 3 malam (ay. 16-17). 
 
Catatan: kunci resolusi konflik/masalah: Yunus menyerah pada 
kehendak Tuhan, meski kalau dilihat dari keseluruhan Kitab Yunus, 
sifatnya hanyalah sementara! 
 
SUDUT PANDANG (POINT OF VIEW) 
 

Kisah Yunus ini diceritakan dari sudut pandang orang ketiga, 
yaitu narator “yang maha tahu”: Dia tahu bahwa Yunus berusaha 
menyembunyikan diri dan melarikan diri dari masalah dengan tidur; 
dia tahu bahwa Yunus telah menceritakan asal usulnya sebelum 
badai menimpa kapal; dia tahu bahwa Yunus adalah seorang nabi 
meskipun tidak satupun kata “nabi” tercatat dalam fasal ini, bahkan 
dalam keseluruhan kitab!; dia tahu bahwa perilaku Yunus 
sedemikian berbeda dari penumpang lainnya sehingga dicari dan 
ditemukan sedang tidur ketika badai mengancam. Kondisi2 
tersebut terkesan bertolak belakang (misal antara Yunus yang 
mencoba bersembunyi dan cenderung menyendiri dengan Yunus 
yang menceritakan alasan pergi ke Tarsis) tapi sebenarnya itu 
justru memperjelas kondisi sebenarnya. Ada kemungkinan bahwa 
Yunus sudah ada beberapa saat di kapal yang berjalan dengan 
tenang dan menganggap dirinya sudah aman, jauh dari jangkauan 
Tuhan, sehingga menceritakan kisahnya kepada para pelaut 
lainnya. Kelihatannya sang narator ingin menyampaikan bahwa 
segera setelah Yunus merasa aman, Tuhan mengirimkan bencana 



 

berupa badai untuk menggoncangkan dan membongkar rasa aman 
palsu di hati Yunus. 
 
GAYA BAHASA (STYLE) 
 

Gaya bahasa personifikasi dan ironi mendominasi Yunus 1:1-
2:1. Gaya bahasa personifikasi didominasi oleh gambaran laut 
sebagai subyek yang bergerak (secara literal dipakai kata 
“berjalan”) bahkan mengamuk dalam wujud badai besar. Berkali-
kali kata “mengamuk” digambarkan seperti seseorang “yang 
melempar sesuatu dengan kuat.” Akibatnya, kapal juga 
dipersonifikasikan: “dan kapal itu telah berulang-ulang berpikir 
untuk menjadi hancur” (1:4). Personifikasi laut mencapai 
puncaknya ketika secara literal laut digambarkan melakukan 
tindakannya bukan secara bebas dan berdasarkan kehendaknya 
sendiri melainkan ada di bawah kendali Allah, Pencipta laut dan 
darat! Jadi ada kesesuaian tindakan antara laut dan kapal. Laut 
membuktikan dirinya tidak kuasa menolak kehendak Tuhan untuk 
menghasilkan badai yang besar sementara kapal tidak kuasa 
menolak bencana alam yang terjadi dan segera berpikir untuk 
menyerah, tunduk pada kehendak Tuhan. Tentunya ini menjadi 
semacam ironi bagi Yunus yang belum juga menyerah dan ingin 
mewujudkan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Sang Khalik! 

 
VanGemeren mencatat secara mendetail tentang ironi dalam 

kitab Yunus:62 Yunus naik ke kapal ke Tarsis dan tidur kala badai 
menerjang; Yunus sebagai nabi justru tidak prihatin apalagi 
mendoakan para pelaut yang cemas. Sebaliknya, para pelaut yang 
dianggap kafir itu justru berdoa kepada dewa-dewa mereka; Yunus 
akhirnya mengakui bahwa dia adalah seorang yang takut akan 
Tuhan yang adalah Pencipta alam semesta, tapi tanpa kesadaran 
bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang mengasihi ciptaan; 
Yunus lebih memahami Allah sebagai Hakim tetapi tidak menyadari 
bahwa dirinya dan bukan orang-orang kafir itu (baik para pelaut 
maupun penduduk Niniwe) yang segera akan menghadapi 
penghukuman Tuhan (dengan masuk ke perut ikan, meskipun 
sementara!); Yunus begitu yakin (dan merasa mampu!) dan 
cenderung keras kepala dalam pendirian bahwa orang kafir 
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(Niniwe) harus dihukum Tuhan sementara orang kafir (para pelaut) 
berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Yunus (meski 
mereka tidak mampu!); setelah para pelaut melemparkan Yunus ke 
laut, mereka dapat melanjutkan perjalanan sementara nasib Yunus 
tidak menentu; mereka telah mengalami jawaban doa dari Allah 
YHWH tetapi Yunus baru mulai berdoa (fs. 2!); akhirnya para pelaut 
itu adalah pahlawan iman meski mereka tidak memahami konsep 
penebusan sementara Yunus menunjukkan bukti negatif dari iman 
yang sempit (atau ketiadaan iman?) meski merasa dirinya 
mengetahui kehendak Allah berkaitan dengan konsep penebusan 
dan keselamatan. 

 
Selain itu, juga ditemukan pemakaian gaya bahasa repetisi 

(pengulangan) demi mempertegas maksud penulis: kata “bangkitlah” 
(ay. 2) dan “tetapi dia telah bangkit” (ay. 3) menunjukkan tindakan 
yang sama namun arahnya berlawanan, yang mempertegas 
tindakan Yunus yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ini 
dipertegas dengan frasa “dia telah turun” dan “keluar dari hadapan 
Tuhan” di ay. 3; frasa “…telah mengakibatkan terlemparnya” 
dengan subyek yang berbeda2 di ay. 4-5, 12, dan 15 mempertegas 
maksud Tuhan yang tidak pernah gagal dan maksud manusia yang 
seyogyanya selaras dengan kehendak Tuhan bila ingin mendapatkan 
damai; kata “menjatuhkan” dalam ay. 7 diulangi beberapa kali 
sebagai semacam analogi tentang apa yang akan terjadi pada 
Yunus; dan frasa “…laut menjadi tenang, keluar dari tindakan 
melawan …” (ay. 11 dan 12) menegaskan solusi badai yang 
menimpa mereka hanyalah melalui ketaatan Yunus untuk kembali 
kepada Tuhan, berhenti “keluar dari hadapan Tuhan”! 

 
Dalam kisah ini, narator sengaja menghilangkan jawaban 

Yunus dalam dialog kegusaran kepala kapal terhadap Yunus yang 
tertidur di tengah badai (ay. 6). Penghilangan (omission) dipandang 
sebagai kesengajaan literatur untuk menegaskan sesuatu.63 Dalam 
konteks kisah Yunus, ini menegaskan ketiadaan peran Yunus 
dalam ayat selanjutnya karena dia sepenuhnya tidak peduli 
terhadap situasi yang terjadi. Tetapi titik balik terjadi dalam dialog2 
berikutnya yang dimulai dengan jawaban Yunus bahwa dia takut 
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kepada Allah YHWH, Pencipta laut dan darat (ay. 9) yang 
mencapai klimaks dalam dialog paralel dimana pertanyaan para 
pelaut di ayat 11 mendapat jawaban dalam format yang hampir 
identik di ayat 12 dengan Yunus sendiri sebagai solusi penyelesaian 
masalah, sama seperti dia sebelumnya dikenali sebagai penyebab 
terjadinya masalah! 
 

KESIMPULAN 

 
Keseluruhan kisah Yunus dalam Yunus 1:1-17 menegaskan 

kedaulatan Allah yang penuh dengan anugerah dengan tujuan 
akhir membawa keselamatan kepada manusia pilihan-Nya.64 
Kedaulatan Allah terkait tujuan-Nya yang mulia tidak dapat 
digagalkan oleh pemberontakan dan ketidakmengertian manusia, 
bahkan hamba-Nya. Tetapi, kedaulatan itu adalah kedaulatan yang 
penuh dengan anugerah sehingga Tuhan melakukan segala daya 
untuk menyadarkan kembali hamba-Nya untuk kembali pada 
naturnya: meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan dalam 
tindakan ketaatan yang memberikan perluasan perspektif dalam 
memandang kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan. Yang 
menarik, cara Allah disampaikan dalam bentuk ironi untuk 
mempertegas maksud Tuhan: “Bila orang yang tidak percaya saja 
menunjukkan jejak-jejak kepercayaan kepada Tuhan yang benar 
dalam bentuk ketaatan, bagaimana mungkin hamba Allah justru 
menunjukkan sikap keras kepala dan merasa paling benar sendiri?” 
Selain itu, pemakaian gaya bahasa personifikasi untuk 
“menghidupkan” benda-benda mati seperti kapal, laut, angin, dan 
sejenisnya sekali lagi menjadi semacam ironi bagi hamba Allah 
yang tidak peduli pada rencana besar keselamatan Allah bagi 
dunia ini dan sibuk pada tindakan-tindakan berorientasi pada diri 
sendiri (dengan simbol: tidur!). Namun Allah yang penuh dengan 
anugerah itu selalu memberikan kesempatan bagi hamba-Nya 
untuk bertobat (karena hidup di luar kehendak Allah digambarkan 
sebagai kehidupan yang makin menurun dan terus menurun 
sampai akhirnya masuk ke perut ikan!), belajar mengetahui 
kehendak Allah meskipun terasa sulit, dan hidup sepadan dengan 
pengakuan (bukan mengaku “takut akan Tuhan” tetapi hidup 
sehari-hari tidak menunjukkan pengakuan seperti itu) meskipun 
dalam proses pertobatan, ada hal-hal yang tidak mengenakkan 
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yang harus dilalui, seperti yang telah dialami Yunus (dilempar ke 
laut dan retreat 3 hari 3 malam di perut ikan!). Ini didasari oleh 
keyakinan bahwa tempat yang paling tidak menyenangkan tetapi 
ada kehadiran Allah adalah lebih baik dibandingkan dengan tempat 
yang paling menyenangkan tetapi tanpa kehadiran Allah! Marilah 
sebagai hamba-hamba Yesus Kristus, kita terus belajar untuk hidup 
berpadanan dengan kehendak-Nya yang agung dan mulia supaya 
hidup kita penuh dengan kedamaian, meskipun kadang harus 
melewati ‘badai’ kehidupan yang keras menghadang, dengan satu 
keyakinan bahwa bersama Tuhan kita dapat melewati semua 
dengan tetap setia pada panggilan hidup yang telah diberikan 
Tuhan kepada kita. Amin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

DI ANTARA YANG DUNIAWI DAN YANG ROHANI: 
PENDETA/PENGINJIL DAN PANGGILANNYA 

 
 

Amos Winarto Oei 
 
 

ABSTRAKSI 
 

Artikel ini ditulis untuk mencermati sebuah pekerjaan yang 
oleh banyak orang diidentikan dengan sebuah panggilan. Dengan 
membedakan dua macam panggilan yang dimiliki oleh seorang 
pengikut Yesus, kita akan menemukan juga dua macam tantangan 
yang seseorang harus hadapi ketika memutuskan untuk menjadi 
pendeta atau penginjil. Kegagalan dalam menghadapi dan 
menaklukkan kedua macam tantangan itu akan menghasilkan juga 
dua macam ekstrem dalam kehidupan seseorang yang menjadi 
pendeta atau penginjil. Dua macam ekstrem itu bisa disebut 
sebagai “ekstrem rohani” dan “ekstrem duniawi.” 

 
Kata kunci : panggilan, pekerjaan, karir, rohani, duniawi 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Setiap pengikut Yesus pasti mempunyai dua macam 
panggilan di dalam hidupnya. Panggilan pertama dan yang utama 
adalah untuk mengikut Yesus atau panggilan untuk menerima 
keselamatan di dalam Yesus. Panggilan kedua dan yang sekunder 
adalah menghidupi dalam kehidupan sehari-hari usaha mengikut 
Yesus tersebut atau menghidupi hidup yang sudah diselamatkan 
tersebut. 

 
Panggilan pertama dan yang utama adalah kita dipanggil 

kepada Seseorang (yaitu Kristus) dan bukan kepada sesuatu 
(mengajar, membuka toko, membesarkan anak, menjadi wakil 
rakyat di pemerintahan, dan yang lain-lain) serta bukan pula 
dipanggil kepada sebuah tempat (di gereja A atau B, sekolah A 
atau B, tempat kerja A atau B, dan seterusnya). 

 



Panggilan kedua dan yang sekunder adalah kita dipanggil di 
manapun dan kapanpun untuk berpikir, berbicara, hidup dan 
bertindak untuk TUHAN ketika kita menghidupi karya keselamatan 
Allah. Panggilan kedua dan yang sekunder ini menunjuk pada 
segala pekerjaan yang kita lakukan sebagai pengikut Yesus ketika 
kita masih berada di dalam dunia ini. Kalau kita bekerja sebagai 
penjaga toko maka kita lakukan pekerjaan itu untuk TUHAN. Kalau 
kita bekerja sebagai dokter, maka kita lakukan pekerjaan itu juga 
untuk TUHAN. Kalau kita bekerja sebagai pendeta atau penginjil, 
maka kita lakukan pekerjaan itu pun untuk TUHAN. Bahkan 
seandainya kita pun hanya bisa memiliki pekerjaan sebagai tukang 
sampah, jika itu kita lakukan untuk TUHAN, maka melalui 
pekerjaan itu kita berpikir, berbicara, hidup dan bertindak untuk 
TUHAN. 

  
Inilah yang membedakan panggilan dari karir menurut orang-

orang dunia yang tidak mengikut Yesus. Karir adalah pekerjaan 
untuk mendapatkan uang, untuk membuat seseorang kaya. 
Pendeta atau penginjil pun bisa menjadi sebuah karir jika 
seseorang menjadi pendeta atau penginjil untuk mencari uang dan 
memperkaya diri. Tidak heran jarang ada yang ingin memiliki karir 
menjadi tukang sampah. Mengapa? Alasannya jelas, berapa besar 
gaji seorang tukang sampah dibandingkan pekerjaan-pekerjaan 
lain. Dunia mendidik para pengikutnya untuk mengejar karir. Yesus 
mendidik para murid-Nya untuk menjalankan panggilan-Nya. 

 
Artikel ini ditulis untuk mencermati sebuah pekerjaan yang 

oleh banyak orang diidentikan dengan sebuah panggilan. Dari 
pembedaan dua macam panggilan di atas, kita akan menemukan 
juga dua macam tantangan yang seseorang harus hadapi ketika 
memutuskan untuk menjadi pendeta atau penginjil. Malah 
sebenarnya dua tantangan itu bukan hanya dihadapi oleh mereka 
yang rindu menjadi pendeta atau penginjil, melainkan juga oleh 
setiap pengikut Yesus yang ingin bekerja sebagai apapun, sejauh 
jenis-jenis pekerjaan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, 
seperti pelacuran dan perdagangan narkoba. 

 
Dua macam tantangan tersebut adalah sebagai berikut. 

Pertama untuk tidak memisahkan keduanya. Tantangan kedua 
adalah untuk memastikan bahwa mereka berada dalam prioritas 
yang benar. Jika kita sungguh terpanggil menjadi pengikut Yesus, 



 

maka panggilan pertama akan tetap menjadi panggilan yang 
terutama. Dan ketika itu menjadi prioritas yang terutama, maka kita 
harus mewujud-nyatakan itu dalam panggilan yang kedua. 
Kegagalan dalam menghadapi dan menaklukkan kedua macam 
tantangan itu akan menghasilkan juga dua macam ekstrem dalam 
kehidupan seseorang yang menjadi pendeta atau penginjil. Dua 
macam ekstrem itu bisa disebut sebagai “ekstrem rohani” dan 
“ekstrem duniawi.” 
 
Ekstrem Rohani 
 

Esktrem pertama ketika seseorang gagal di dalam 
membedakan dan menempatkan prioritas yang tepat untuk dua 
macam panggilan itu kita sebut sebagai “ekstrem rohani.” Contoh 
paling jelas adalah istilah untuk pekerjaan menjadi pendeta atau 
penginjil itu sendiri. Kita sebut orang-orang itu sebagai hamba 
Tuhan “full-time.” Istilah ini cenderung membingungkan bahkan 
membuat orang salah sangka bahwa mereka yang tidak menjadi 
pendeta atau penginjil adalah bukan hamba Tuhan “full-time” 
melainkan hanyalah hamba Tuhan paruh waktu. Mereka yang 
bukan hamba Tuhan “full-time” tidak perlu menjadi hambanya 
Tuhan ketika tidak lagi di gereja atau ketika tidak lagi sedang 
berbakti dan melayani di gereja. Di luar gereja dan ketika tidak lagi 
terlibat di dalam pelayanan kerohanian, mereka bukan lagi hamba 
Tuhan. 

 
Contoh “ekstrem rohani” demikian sudah dapat kita temukan 

bahkan sejak jaman Eusebius, bishop dari Caesarea (c.260 – 340 
AD) melalui karyanya yang berjudul “Demonstratio Evangelica”1 
atau Bukti dari Injil. Eusebius adalah tokoh sejarawan penting yang 
mencatat keadaan gereja mula-mula dari jaman para rasul sampai 
jamannya sendiri. Dia bahkan menyaksikan kondisi gereja sebelum 
Kaisar Konstantin menjadi Kristen pada tahun 312 AD. Di dalam 
karyanya itu ia berargumentasi bahwa Kristus memberikan “dua 
macam gaya hidup” kepada gereja-Nya. Yang pertama adalah 
“gaya hidup yang sempurna” dan yang kedua adalah “gaya hidup 
yang diijinkan.” “Gaya hidup yang sempurna” adalah kehidupan 
rohani, yang berdedikasi kepada hidup kontemplasi atau hidup 
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merenungkan firman TUHAN. Kehidupan demikian hanya tersedia 
untuk mereka yang menjadi rahib Kristen atau jaman modern 
sekarang sejajar dengan pendeta atau penginjil. “Gaya hidup yang 
diijinkan” adalah kehidupan selain kehidupan dari “gaya hidup yang 
sempurna” tadi. Kehidupan demikian adalah kehidupan yang aktif 
dan terbuka untuk segala macam pekerjaan seperti menjadi 
tentara, tokoh pemerintahan, pedagang, ibu rumah tangga, dan lain 
sebagainya. 

 
Ekstrem rohani ini membagi kehidupan pengikut Yesus 

menjadi dua level, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Thomas 
Aqunias, misalnya, mengajarkan bahwa kehidupan kontemplatif 
(menjadi rahib Kristen) lebih baik daripada kehidupan aktif 
(pekerjaan selain para rahib Kristen).2 Sampai sekarang kita masih 
bisa menemukan sisa-sisa dari ekstrem demikian di mana untuk 
mereka yang masuk menjadi mahasiswa atau mahasiswi teologi, 
mereka harus menuliskan kesaksian panggilan mereka. Sedangkan 
mereka yang masuk menjadi mahasiswa atau mahasiswi bidang 
lainnya, tidak akan pernah ditanya soal kesaksian panggilan 
mereka untuk masuk ke bidang-bidang tersebut. Dengan kata lain, 
mereka yang jatuh pada “ekstrem rohani” ini akan mengkhususkan 
panggilan itu hanya bagi orang-orang yang menjadi pendeta atau 
penginjil atau hamba Tuhan “full-time.” 

 
Tidaklah mengherankan traktat Martin Luther yang berjudul 

“The Babylonian Captivity of the Church” bagaikan menjadi sebuah 
halilintar di siang bolong pada tahun 1520.3 Dengan latar belakang 
pernah menjadi seorang rahib Kristen dari tradisi Agustinus, Luther 
merekomendasikan penghapusan pembedaan panggilan antara 
mereka yang menjadi rahib dan yang tidak menjadi rahib. 
Mengapa? Karena dua level kehidupan tersebut, yaitu yang 
kontemplatif lebih baik daripada yang aktif tidak ada dasar 
Alkitabnya dan malah akan mendorong kemunafikan dan 
kesombongan dalam kehidupan mereka yang memilih untuk 
menjalani hidup kontemplatif itu. Bahkan bagi Luther, pembedaan 
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seperti itu menimbulkan dalam diri seseorang “kecongkakan dan 
kejijikan terhadap kehidupan Kristen yang lazim,”4 yaitu kehidupan 
Kristen selain hidup menjadi rahib Kristen. Luther mengatakan 
demikian karena meyakini bahwa segala hal baik yang orang 
percaya lakukan jika itu “timbul dari iman yang benar, yang sesuai 
dengan hukum Allah, dan yang dilakukan untuk kemuliaan-Nya,”5 
maka tidak akan ada pembedaan status rohani di hadapan Allah di 
antara orang yang menjadi rahib Kristen dan seorang, katakanlah, 
yang menjadi tukang sampah. Di hadapan Allah tidak akan ada 
hidup level pertama atau level kedua, hidup lebih tinggi atau lebih 
rendah, hidup sempurna atau diijinkan, hidup kontemplatif atau 
aktif, ketika orang percaya melaksanakan panggilan Allah di dalam 
kehidupannya. 
 

Martin Luther dan para tokoh reformasi lainnya berusaha 
untuk menempatkan pada posisi yang seharusnya soal panggilan 
Allah di dalam hidup orang percaya. Bagi mereka, seperti sudah 
dijelaskan dalam pendahuluan artikel ini, panggilan Allah adalah 
dasar keberadaan hidup orang percaya. Mengapa orang percaya 
dipanggil Tuhan? Panggilan pertama dan terutama adalah untuk 
diselamatkan. Panggilan kedua dan sekunder adalah untuk 
menghidupi karya keselamatan itu dalam kehidupan sehari-hari. 
Mereka yang menjadi pedagang, politikus, guru, karyawan toko, 
office boy, dan yang lain-lain dapat menjalankan panggilan Allah 
dalam hidup mereka (ataupun menolak panggilan Allah) seperti 
mereka yang menjadi pendeta atau penginjil. 

 
Luther di dalam karyanya yang lain, “Estate of Marriage,” 

yang ditulis pada tahun 1522 memberikan sebuah ilustrasi bahwa 
Allah dan para malaikat tersenyum ketika seseorang mengganti 
popok anak bayinya.6 William Tyndale menulis bahwa jika 
menjalankan panggilan Allah dalam kehidupan kita, maka hal yang 
bagi manusia nampak kecil dan sederhana seperti mencuci piring 
dibandingkan dengan hal seperti berkhotbah di mimbar adalah 
tidak ada bedanya satu dengan yang lain.7 William Perkins 
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menyediakan sebuah ringkasan apa yang menjadi keyakinan para 
tokoh reformatoris soal panggilan Allah dalam kehidupan orang 
percaya: “Tindakan seorang gembala dalam menjaga domba-
dombanya…adalah sebaik sebuah pekerjaan di hadapan Allah 
seperti tindakan seorang hakim dalam sebuah pengadilan, atau 
seorang pejabat pemerintah dalam memerintah atau seorang 
pendeta dalam berkhotbah.”8 Semua ini untuk mengingatkan 
kepada para pendeta atau penginjil bahwa status mereka di 
hadapan TUHAN tidak adanya bedanya dengan mereka yang 
bekerja bukan sebagai pendeta atau penginjil. Jangan sampai 
mereka yang menjadi pendeta atau penginjil menjadi sombong dan 
menganggap bahwa diri mereka lebih baik, lebih suci dan lebih-
lebih lainnya di hadapan TUHAN dibandingkan dengan orang-
orang lain. 
 

Apa yang para tokoh reformasi seperti Luther, Tyndale dan 
Perkins lakukan berkaitan dengan konsep panggilan tersebut 
memberikan dampak yang tidak kecil. Pemahaman panggilan 
seperti ini memberikan kepada usaha pekerjaan sehari-hari, 
termasuk usaha pekerjaan yang dianggap remeh oleh dunia, 
sebuah martabat dan sebuah makna rohani yang sebelumnya 
diremehkan atau bahkan dianggap tidak ada. Jika seseorang 
menghidupi panggilan Tuhan seperti ini dan menghindari ekstrem 
rohani seperti yang dibahas di atas, maka yang terjadi adalah 
orang tersebut menghidupi visi yang diekspresikan oleh Abraham 
Kuyper di dalam ceramahnya pada tahun 1880 di Free University, 
Belanda, yaitu “tidak ada satu inci pun di dalam seluruh 
keberadaan hidup manusia yang mana Yesus, sang Penguasa 
atas segalanya itu, tidak berteriak: ‘Milik-Ku.’”9 Dengan menjadikan 
Yesus sebagai Tuhan atas segala aspek hidupnya, maka 
sebenarnya seseorang sudah menjalani panggilan Allah di dalam 
hidupnya. 
 
Ekstrem Duniawi 
 

Ekstrem rohani terjadi ketika seseorang terlalu membedakan 
dan terlalu memisahkan dua macam panggilan di dalam kehidupan 
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orang percaya. Sebagai akibatnya adalah timbul sebuah anggapan 
bahwa panggilan menjadi pendeta atau penginjil sebuah panggilan 
khusus yang rohani sedangkan yang tidak terpanggil menjadi 
pendeta atau penginjil adalah orang-orang yang tidak memiliki 
panggilan khusus yang rohani. 

 
Ekstrem duniawi adalah sebaliknya. Ekstrem ini timbul ketika 

seseorang tidak membedakan dan tidak memisahkan sama sekali 
dua macam panggilan di dalam kehidupan orang percaya. Sebagai 
akibatnya adalah timbul sebuah anggapan bahwa semua orang, 
percaya atau tidak percaya, hanya terpanggil untuk melakukan 
sesuatu, bukan untuk mengikut Seseorang.  

 
Ekstrem demikian sudah tampak sejak jaman Reformasi 

gereja pada pertengahan abad ke-17. Gerrard Wistanley, seorang 
sosialis Kristen pada era Reformasi, pernah menuliskan sebuah 
traktat pada tahun 1650 kepada pemerintah Inggris yang isinya 
mengecam orang-orang yang memperjualbelikan keadilan dan 
mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah 
panggilan. Kecamannya berbunyi demikian: “Meski berpura-pura 
melakukan keadilan, ternyata para Hakim dan Penegak Hukum, 
memperjual-belikan keadilan demi uang, dan menyeka mulut 
mereka seperti para pelacur Salomo, lalu mengatakan bahwa itu 
adalah panggilanku, dan tidak pernah timbul rasa bersalah.”10 Di 
dalam ekstrem duniawi ini, panggilan adalah sekedar pekerjaan 
yang manusia lakukan.  

 
Di dalam perkembangan jaman, konsep panggilan yang 

bersifat ekstrem duniawi ini juga mengalami perkembangan. 
Secara khusus, ekstrem duniawi bukan saja menunjuk pada 
sekedar pekerjaan yang manusia lakukan. Melainkan juga bahwa 
jika seseorang bekerja, apapun yang ia kerjakan itu, maka 
pekerjaan itu adalah panggilannya ketika ia bisa menemukan 
makna, arti atau signifikansi di dalam apa yang dikerjakannya. 
Sejauh seseorang menemukan itu di dalam pekerjaannya, maka 
orang tersebut sudah menemukan panggilan hidupnya. 
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Perkembangan konsep ekstrem duniawi ini dapat kita 
temukan melalui berbagai interview yang Studs Terkel tuangkan 
secara tertulis di dalam bukunya Working di mana melalui 

interviewnya dengan banyak orang itu, mereka “berbicara tentang 
apa yang mereka kerjakan sepanjang hari dan bagaimana 
perasaan mereka tentang apa yang mereka kerjakan itu.”11 
Kebanyakan orang yang ia temukan di dalam interviewnya 
menunjukkan keinginan untuk menemukan panggilan di dalam 
pekerjaan yang mereka lakukan. Panggilan yang dimaksud di sini 
adalah “sebuah makna pada pekerjaan mereka melebihi dari 
sekedar upah bayaran.”12 Hasil interview Terkel ini menegaskan 
kembali keyakinan Sigmund Freud bahwa pekerjaan manusialah 
yang memberikan kepada manusia itu kenyataan bahwa ia 
sungguh hidup di dalam komunitasnya.13 Jika orang tidak bekerja, 
maka sebenarnya orang itu tidak hidup. Dan jika orang itu sudah 
bekerja, maka untuk sungguh-sungguh hidup ia harus menemukan 
makna di dalam pekerjaannya. Itulah panggilan seseorang di dalam 
pekerjaannya. 

 
Apakah yang ditawarkan oleh dunia bagi seseorang supaya 

ia menemukan makna di dalam pekerjaannya? Jangan keliru 
menyangka bahwa ekstrem duniawi ini pastilah sekedar menemukan 
makna di dalam pekerjaan itu dengan mendapatkan uang 
sebanyaknya-banyaknya. Belum tentu. Memang bagi sebagian 
besar orang, pekerjaan yang mempunyai makna bagi mereka 
adalah pekerjaan yang memberikan gaji sebesar-besarnya dan 
fasilitas sebaik-baiknya. Namun dunia tidak hanya menawarkan 
uang bagi mereka yang ingin memperoleh makna di dalam 
pekerjaannya. 
 

Di dunia ini, ada orang yang bekerja supaya bisa bertahan 
hidup. Kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak akan bisa makan. 
Bagi mereka, makna, arti atau signifikansi dari pekerjaan adalah 
kelangsungan hidup. Paulus sendiri pernah menggunakan kondisi 
demikian untuk mendorong jemaat di Tesalonika yang suka 
bermalas-malasan dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna 
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untuk kembali bekerja dan jika tidak bekerja, maka sebaiknya 
mereka tidak makan (2 Tesalonika 3:10-11). 

 
Di dunia ini, ada orang yang bekerja supaya bisa merasa 

berguna. Seseorang menjadi tentara mungkin karena ia ingin 
berguna bagi negaranya oleh sebab ia mencintai negara di mana ia 
dilahirkan. Seseorang menjadi dokter mungkin karena ia ingin 
berguna bagi sesamanya melalui pengobatan dan kesehatan. 
Seseorang menjadi pelayan restoran mungkin karena ingin 
berguna bagi para pelanggan restoran dengan pelayanan yang 
efektif dan menyenangkan. 

 
Di dunia ini, ada orang yang bekerja karena bangga dengan 

apa yang ia lakukan. Seorang CEO akan bisa bangga dengan 
pekerjaannya karena kedudukan, fasilitas dan gaji yang 
didapatkan. Seorang tukang sampahpun juga bisa bangga dengan 
pekerjaannya karena membersihkan tong sampah dari segala 
kotoran sampai bersih tanpa noda. Bahkan tukang sampah itu 
akan mungkin menolak tips yang besar jika tips itu diberikan 
dengan cara melukai harga dirinya dan yang memperlakukan 
dirinya tidak ada bedanya dengan binatang. 

 
Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa dunia bukan 

sekedar menawarkan gaji besar sebagai makna untuk seorang 
miliki di dalam pekerjaannya. Selain gaji, dunia juga menawarkan 
kelangsungan hidup, kebergunaan hidup dan kebanggaan hidup 
dari apa yang seseorang itu lakukan dalam pekerjaannya. Dari 
empat tawaran dunia itu, ada satu benang merah yang 
menghubungkan semuanya. Apakah itu? Ekstrem duniawi 
menjadikan panggilan seseorang tidak lagi panggilan untuk 
mengikut Seseorang melainkan panggilan untuk mendapatkan 
sesuatu. 

 
Orang-orang percaya yang jatuh pada ekstrem duniawi ini 

akan tidak lagi membedakan dan tidak lagi memisahkan dua 
macam panggilan di dalam hidup mereka. Mereka semata-mata 
mempercayai bahwa panggilan di dalam pekerjaan mereka adalah 
panggilan untuk mendapatkan sesuatu. Entah sesuatu itu adalah 
gaji yang besar, hidup yang tetap berlangsung, hidup yang 
berguna, ataupun hidup yang dapat dibanggakan. Mereka tidak lagi 
meyakini bahwa panggilan di dalam pekerjaan mereka adalah 



panggilan untuk mengikut Seseorang, yaitu untuk mengikut Yesus. 
Mereka tidak lagi menjadikan pekerjaan mereka sebagai tempat di 
mana mereka menyaksikan Yesus, memberitakan kasih-Nya dan 
mewartakan Injil-Nya. Singkatnya, orang-orang percaya yang jatuh 
pada ekstrem duniawi ini tidak lagi menghidupi dalam kehidupan 
sehari-hari usaha mengikut Yesus tersebut atau menghidupi hidup 
yang sudah diselamatkan tersebut. 

 
Jika para pendeta atau penginjil jatuh pada ekstrem duniawi 

ini, maka akibatnya sangat mengerikan. Mereka tidak lagi mengikut 
Yesus di dalam apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Mereka 
sepertinya menyaksikan Yesus, mengkhotbahkan Yesus, bahkan 
melakukan mujizat di dalam Yesus. Namun apa yang mereka 
lakukan dan kerjakan itu bukan untuk Yesus melainkan untuk 
tunjangan hidup yang besar atau untuk kelangsungan hidup 
mereka atau untuk kebergunaan hidup mereka ataupun untuk 
kebanggaan hidup mereka. Celakalah para pendeta atau penginjil 
jika demikianlah yang terjadi karena Yesus akan berkata kepada 
mereka: “Aku tidak pernah mengenal kalian! Enyahlah dari pada-
Ku, kalian pembuat kejahatan!” (Matius 7:23). 

 
Tidaklah mengherankan juga bahwa kalau para pendeta atau 

penginjil, para pemimpin gereja, jatuh ke dalam ekstrem duniawi 
ini, maka para jemaatnya pun akan mengikuti juga. Bukankah 
sekarang sering orang tidak ingin mendorong dan mengirimkan 
anak-anak-Nya untuk dipersiapkan menjadi pendeta atau penginjil? 
Mengapa demikian? Karena kalau untuk mendapatkan gaji besar, 
untuk kelangsungan hidup, untuk kebergunaan hidup, dan untuk 
kebanggaan hidup, anak-anak mereka bisa mendapatkan itu 
dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tidak lagi menjadi pendeta 
atau penginjil dipertimbangkan sebagai salah satu usaha mengikut 
Yesus. Melainkan dipertimbangkan dengan membandingkan 
dengan pekerjaan-pekerjaan lain sebagai usaha untuk mendapatkan 
salah satu dari empat tawaran dunia itu. Jika memang bisa 
memberikan gaji besar, membuat bertahan hidup, membuat hidup 
berguna atau membuat hidup ini bisa dibanggakan, maka bolehlah 
seseorang memilih menjadi pendeta atau penginjil. Kalau tidak, 
mengapa tidak cari pekerjaan-pekerjaan lain? 

 
 
 



 

KESIMPULAN 
 

Dari pembahasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa 
pendeta atau penginjil butuh pertolongan dan hikmat dari TUHAN 
untuk bisa menavigasi dengan baik panggilannya. Apakah 
persamaan dan perbedaan antara orang-orang yang menghidupi 
panggilan sekundernya sebagai pendeta atau penginjil dengan 
mereka yang menghidupi panggilan sekundernya sebagai yang 
lain-lain seperti guru, tentara, karyawan toko, pengusaha, dan 
sebagainya? Persamaannya adalah ini. Pendeta atau penginjil 
melakukan tugas dan kewajibannya seperti pekerjaan-pekerjaan 
lainnya itu bukan untuk mendapatkan sesuatu dari yang dunia 
tawarkan, melainkan untuk mengikut Yesus yang adalah panggilan 
utama di dalam segala tugas dan kewajibannya. Seorang pendeta 
atau penginjil melakukan tugas dan kewajiban di dalam 
kapasitasnya sebagai pendeta atau penginjil sebaik-baiknya 
supaya mereka bisa semakin baik dan efektif dalam menjadi garam 
dan terang dunia. Demikian juga hal ini berlaku bagi setiap orang 
percaya yang menjalani panggilan sekundernya di dalam usaha 
pekerjaan yang ia lakukan supaya panggilan utama yang telah ia 
terima itu, yaitu keselamatan di dalam mengikut Yesus, bisa 
menjadi nyata dan TUHAN pun memakainya menjadi garam dan 
terang bagi dunia. 

 
Perbedaannya adalah demikian. Walaupun jelas tugas dan 

kewajiban seorang pendeta atau penginjil pasti berbeda dari tugas 
dan kewajiban, katakanlah, seorang tentara, dokter, pengusaha, 
tukang sampah, karyawan, pembantu rumah tangga dan lain-
lainnya, perbedaan yang lebih mendalam adalah bahwa seorang 
pendeta atau penginjil dipercayakan lebih banyak kesempatan dan 
sarana untuk memberitakan Injil dan menyaksikan Yesus. Ini 
terbukti bahwa mereka yang hendak menjadi pendeta atau 
penginjil seharusnya melalui pendidikan, baik itu teori dan praktek, 
yang ditata sedemikian rupa untuk memperlengkapi mereka 
supaya bisa menyaksikan Yesus dengan lebih baik. Adalah lucu 
jika seorang pendeta atau penginjil tidak diperlengkapi dengan 
kemampuan dan sarana untuk menggali firman Tuhan dengan 
lebih baik dibandingkan dengan mereka yang menjalani 
panggilannya untuk tidak menjadi pendeta atau penginjil. 

 



Adanya perbedaan demikian bagi seorang pendeta atau 
penginjil di dalam mendapatkan kesempatan, pendidikan dan 
sarana untuk menyaksikan Yesus dengan lebih baik dan lebih 
efektif dibandingkan dengan mereka yang tidak menjadi pendeta 
atau penginjil justru seharusnya menantang para pendeta atau 
penginjil untuk lebih bersemangat menjalani panggilan mereka di 
dalam apa yang mereka lakukan. Mengapa? Karena Yesus sendiri 
berkata: “Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya 
akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, 
daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut” (Lukas 12:48b). 
Tidaklah mengherankan menjadi seorang pendeta atau penginjil 
adalah sesuatu yang tidak mudah. Bukan berarti bahwa menjadi 
tentara, dokter, pilot, tukang sampah, pembantu rumah tangga dan 
lain-lainnya lebih mudah. Masing-masing memiliki kesulitan dan 
pergumulannya sendiri-sendiri. Namun menjadi seorang pendeta 
atau penginjl lebih sulit karena kepada mereka yang memilih untuk 
menjalani panggilan sekunder mereka dengan menjadi pendeta 
atau penginjil, kepada mereka diberi lebih banyak kesempatan, 
kepada mereka diberi lebih banyak kepercayaan untuk mengikut 
Yesus: apakah itu dalam hal waktu, hal tanggung jawab, hal tugas, 
dan lain-lain, dibandingkan dengan mereka yang tidak menjadi 
pendeta atau penginjil. 

 
Tidaklah mengherankan ketika Basil menggumulkan tentang 

tanggung jawab dan tugas seorang pendeta atau penginjil yang 
dijelaskan oleh Chrysostom, ia mengatakan bahwa di dalam posisi 
yang demikian ia bepikir bahwa ia “layak mendapatkan kesedihan 
tak terbatas.”14 Namun Chrysostom dengan penuh kasih 
menjawab, “Saya yakin sepenuhnya terhadap Kristus yang sudah 
memanggil engkau dan menempatkanmu untuk memelihara 
domba-domba-Nya, bahwa engkau akan mendapatkan jaminan 
penghiburan dan pertolongan dari pelayanan seperti ini.”15 Memang 
pendeta atau penginjil dengan kekuatannya sendiri tidak akan 
mampu melaksanakan panggilannya. Dan bukan hanya mereka, 
setiap orang percaya yang mengandalkan kekuatannya sendiri di 
dalam pekerjaan yang mereka lakukan untuk menjalankan 
panggilan Tuhan yang sekunder itu dalam hidupnya pasti akan 
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gagal. Hanya karena anugerah Allah dan oleh iman kita dalam 
pengharapan kepada Dia yang telah mengasihi dan memanggil kita 
untuk melakukan pekerjaan sebagai pendeta atau penginjil, kita 
mengusahakan dengan sebaik-baiknya tugas, tanggung jawab dan 
tujuan pelayanan gereja yang TUHAN percayakan kepada kita 
sampai akhirnya kita boleh mendengar suara-Nya yang penuh 
kasih berkata: “Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang 
baik dan setia...Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu” 
(Matius 25:21, 23). Sungguh perkataan yang agung dan 
menghiburkan dari Juruselamat kita yang kita, para pendeta atau 
penginjil, rindukan untuk dengar saat berjumpa dengan-Nya! 
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Alfius Areng Mutak 
 
 

ABSTRAKSI 
 

Seorang hamba Tuhan harus mengerti panggilan dan 
dinamika spiritualitasnya, mengapa demikian? Karena panggilan 
adalah bagian yang penting dari seorang hamba Tuhan, maka  
sebagai seorang pelayan Tuhan ia harus yakin seyakin-yakinnya 
bahwa ia dipilih dan di panggil serta ditetapkan oleh Tuhan  
kedalam tanggung jawab pelayanan. Seiring dengan berjalannya 
waktu, kadangkala hamba Tuhan mulai kabur terhadap 
panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Tulisan ini mengulas 
kembali tentang pentingnya memahami panggilan diri sebagai 
hamba Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai 
pelayan Tuhan.  

 
Memahami panggilan itu tidaklah cukup bagi seorang hamba 

Tuhan, sebagai pemimpin rohani, ia juga harus tahu bahwa 
seorang pemimpin rohani, ia harus menunjukkan kehidupan 
kerohanian yang terus bertumbuh, sehingga ia dapat menjadi 
teladan bagi jemaat yang dilayaninya. Tetapi dalam perjalanan 
pelayanan hamba Tuhan sering menghadapi kelelahan dan 
kekeringan rohani, keadaan ini tentu tidak baik bagi seorang 
hamba Tuhan. Dalam menghadapi dinamika spiritualitasnya, 
seorang hamba Tuhan harus menyadari kedaannya, serta 
mengambil langkah-langkah yang tepat dalam membangun 
kembali spiritualitasnya, dengan membangun disiplin rohani yang 
baik dan teratur, serta lectio divina yaitu pembacaan Firman Tuhan 
yang lebih mendalam.      

 
Kata kunci:  Formasi spiritual, panggilan hamba Tuhan, 

kekeringan rohani, disiplin rohani, lectio divina.  
 
 
 



 

PENDAHULUAN 
 

Panggilan dan formasi spiritualitas adalah bagian essensi 
dari seorang hamba Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan harus 
memahami panggilannya dengan jelas karena itu adalah bagian 
dari komitmen dirinya kepada Tuhan yang sudah memanggilnya ke 
dalam tugas dan tanggung jawab yang maha mulia yaitu 
pelayanan. Di samping itu dalam melaksanakan tugas tanggung 
jawab dan pelayanannya ini, seorang hamba Tuhan harus memiliki 
kehidupan spiritualitas yang terus bertumbuh. Karena kehidupan 
spiritualitas yang dinamis inilah yang menjadi dasar dan barometer 
bagi pelayanannya.  

 
Untuk itu dalam tulisan ini, penulis akan membahas tentang 

penting memahami panggilan diri seorang hamba Tuhan, karena 
dengan kita memahami panggilan ini menolong kita untuk terus 
mengingat akan komitmen kita kepada Tuhan pada saat kita 
meresponi panggilan Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab 
pelayanan. Pada bagian kedua penulis akan berbicara tentang 
spiritualitas hamba Tuhan. Pembahasan ini dimulai dengan 
mengemukakan pengalaman nyata Flora Weullner yang dalam 
masa-masa pelayanannya pernah mengalami kekeringan rohani. 
Pada bagian akhir penulis akan membahas tentang pentingnya 
formasi spiritualitas yang akan menolong para hamba Tuhan dalam 
membangun spiritualitas yang bertumbuh lewat disiplin rohani dan 
lectio Divina.   

           
Hamba Tuhan dan Panggilannya 

Kata “Panggilan” atau “Calling” mungkin sudah banyak 
didengar dan dipakai dalam dunia sekuler. Karena itu hari ini kita 
sering mendengar orang berkata: “ini adalah panggilan jiwa, ini 
adalah panggilan hati, ini adalah panggilan hidup” dan lain 
sebagainya. Kata-kata itu menyiratkan sebuah makna terkait 
dengan passion seseorang terhadap apa yang menjadi fokus 
dalam hidupnya yang lahir dari keterlibatannya dalam suatu bidang 
atau bagian tertentu. Tetapi bagi pelayan Tuhan, kata panggilan 
memiliki makna yang jauh lebih dari sekedar passion, karena 
panggilan bagi pelayan Tuhan adalah berkaitan dengan komitmen 
diri yang melibatkan seluruh hidup. Panggilan yang dimaksud 
adalah panggilan yang didasarkan atas sebuah keyakinan bahwa 



panggilan itu datangnya dari Tuhan, ketika seseorang meresponi 
panggilan Tuhan, dengan mempersembahkan diri dan seluruh 
hidup bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagaimana yang 
dikatakan oleh London “Panggilan hamba Tuhan adalah sebuah 
pertemuan pribadi seseorang di mana Allah mengundang seseorang 
untuk melakukan tugas khusus yang tak pernah dipahaminya 
sepenuhnya.” 1  

 
Seorang yang terpanggil tidak dapat melupakan realita 

bahwa dia telah dipanggil. Karena itu tiada pengalaman yang lebih 
mulia bagi seorang pelayan yang terpanggil dalam perjumpaannya 
dengan Allah. Panggilan kepada pelayanan adalah suatu panggilan 
yang merupakan sebuah kombinasi antara dimensi adikodrati dan 
manusiawi, yang membangkitkan gambaran tentang kebakaran 
hutan dan sambaran kilat, tetapi juga menghasilkan gambaran 
tentang kehormatan dan pengabdian kepada maksud dan tujuan 
Allah.2  

 
Lebih lanjut London mengatakan:  

 
“Panggilan seringkali dimulai di dalam diri kita di mana Allah 
mempengaruhi jati diri kita di mana Allah mempengaruhi jati 
diri dan harga diri, dan itu bergerak keluar kepada kebutuhan 
dunia atau kepada orang yang menderita di lingkungan kita 
atau di kota lain. Suatu panggilan condong untuk 
menjelaskan makna hidup kita dan memberikan kepada kita 
tujuan hidup”.3  

   
Di dalam panggilan seorang pelayan Tuhan hal penting yang 

perlu ia ingat selalu ialah: betapa banyak Allah menghendakinya 
untuk menjadi hamba-Nya, serta betapa dunia dan gereja 
membutuhkan seseorang seperti dia untuk tugas ini.4 Karena itu 
dalam mengingat kembali panggilannya hendaklah setiap pelayan 
Tuhan memahami benar-benar bahwa “panggilan berarti dipakai 
untuk memberikan dampak pada sebagian dari dunia Allah yaitu 
bagian yang mulia dan kekal. Sekaligus menyakini bahwa 
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panggilan itu berarti saya melayani di tempat Dia yang mengutus 
saya – di mana saja.5 Bagaimana seharusnya kita memandang 
panggilan pelayanan kita? Bahasa yang menarik yang digunakan 
oleh London dan Wiseman untuk melukiskan indahnya panggilan 
pelayanan seorang hamba Tuhan dengan mengatakan bahwa: 
“panggilan kita mengantar kita jatuh cinta ke dalam tindakan rohani 
yang menyenangkan- yaitu kasih kita sendiri dan kasih orang lain! 
Pelayanan bukanlah perbudakan melainkan suatu kekuatan kasih 
agape untuk pemulihan diri sendiri, gereja dan masyarakat.6    

 
Dengan berjalannya waktu, seorang hamba Tuhan mungkin 

akan mengalami kepudaran tentang panggilannya. Henry Nouwen 
menggambarkan panggilan seorang pelayan Tuhan sebagai 
perancah tiada kawan untuk berbicara, tiada telpon untuk djawab, 
tiada pertemuan untuk dihadiri, tiada musik untuk menghibur, tiada 
buku untuk mengalihkan perhatian-polos, rentan, lemah, berdosa, 
menderita, hancur-tiada apapun. Karena itu ada hamba Tuhan 
yang memilki konsep yang keliru tentang sebuah panggilan. 
Sebagaimana dikatakan oleh London “banyak orang mengira 
bahwa sebuah panggilan sebagai suatu hukuman yang dipakai 
Allah untuk menyengsarakan seorang gembala, menghukumnya 
untuk menjadi miskin dan menahan kegembiraan dari 
pernikahannya, peranannya sebagai orang tua dan pekerjaannya.”7  

 
Pertanyaan-pertanyaan di sekitar pelayanan hamba Tuhan 

dalam kaitannya dengan panggilannya London mengemukakan 
ada beberapa pertanyaan penting dan serius yang dimunculkan 
dan harus mendapat jawaban yang tepat. Pertanyaan-pertanyaan 
itu adalah sebagai berikut: Mengapa pelayanan harus dipandang 
sebagai pengalaman yang kurang dari cara hidup petualangan? 
Mengapa begitu banyak gembala masa kini mengeluhkan sesuatu 
yang memungkinkan mereka meninggalkan pelayanan 
penggembalaan? Mungkinkah para pelayanan Allah atau gembala 
sendiri telah kehilangan kepercayaan pada pentingnya pelayanan? 
Masalahnya mungkin karena panggilan kita untuk melayani telah 
menjadi basi, atau kabur atau dibuat-buat. Seperti pertanyaan yang 
diajukan oleh London: “mungkinkah putusnya hubungan kita 
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dengan panggilan ilahi ini berakar pada lemahnya kekristenan 
masa kini?”8 London dan Wiseman mensinyalir tidak adanya 
dorongan dan semangat ini telah terjadi bertahun-tahun memudar 
dalam pelayanan hamba Tuhan. Agaknya sebagai pelayan Allah 
atau gembala telah kehilangan sumber dorongan batin ini 
bertahun-tahun yang lampau dan tak pernah merindukannya. 
Karena mungkin sebagian telah lupa betapa mendesaknya 
panggilan itu ketika mereka mendengarnya untuk pertama kali. 9       

     
Gambaran tentang panggilan yang kurang bersemangat 

digambarkan oleh London dan Wiseman sebagai berikut:  
 

“Suatu panggilan yang kurang bersemangat selalu 
mengantar mereka kepada gurun-gurun yang gersang dari 
pelayanan yang tidak memuaskan, apapun pelayanan kita. 
Keadaan terputus dari panggilan kita merugikan pelayanan 
sepenuhnya seperti menghentikan oksigen merusak otak 
atau seperti menahan makan bergizi melemahkan tubuh. 
Kehilangan arah dalam pelayanan selalu akan terjadi sebagai 
kelanjutannya”.10   

 
Lebih lanjut  London dan Wiseman mengatakan:  
 

“Sebaliknya, suatu panggilan yang kuat dan mutakhir 
mendorong semua segi pelayanan. Sebuah panggilan 
memperkuat orang yang dipanggil dan menghidupkannya 
secara rohani. Itulah mempertajam pengertian dari 
pelayanannya. Itu menjadikan lebih mulia dan lebih sekat 
dengan Allah ketimbang tanpa panggilan itu. itu memperkuat 
pandangan dan meningkatkan motivasi. Dan sebuah 
panggilan menyediakan kursi depan bagi seorang gembala 
pada apa yang terjadi atas umat manusia”.11 

 
Untuk jatuh cinta kembali dengan panggilan kata London, 

dibutuhkan tindakan kembali kepada jangkar dasar dari pelayanan. 
Karena itu ia mengusulkan agar kita untuk mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan mendesak yang perlu dipertanyakan 
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adalah: Siapakah yang memanggil Anda? Siapakah menggerakkan 
Anda memulai pekerjaan ini? Bagaimana kasih untuk untuk 
melayani bisa semakin memudar? Apakah yang dibutuhkan untuk 
membuat kasih menjadi motivasi terkuat lagi? Sudahkah budaya 
sekuler menyesakkan makna pelayanan Anda?12 Terkait dengan 
panggilan ini kita diingatkan oleh London dan Wiseman bahwa:  

 
“Undangan panggilan yang diprakarsai Allah membawa kita 
kepada gelanggang utama kehidupan tempat orang-orang 
bergumul denga persoalan-persoalan penting seperi 
kelahiran, kehidupan, kematian, sakit penyakit, hubungan 
yang retak, kesehatan, harapan, ketidak pastian dan 
keprihatinan.13  

 
Karena itu panggilan untuk melayani memberikan tenaga 

pendorong untuk pelayanan dan sekaligus menguatkan ikrar untuk 
mengubah dunia bagi kristus. Tenaga yang diilhamkan Allah ini 
mengantar kita kepada orang-orang yang tidak menginginkan kita 
memberi kekuatan kepada kita untuk tinggal sampai mereka tidak 
dapat mengabaikan kehadiran kita. 14        

 
Frederick Buechner dalam tulisannya yang di kutip oleh H.B 

London & N.B. Wiseman mengatakan: “ Tempat ke mana Allah 
memanggil Anda adalah tempat kegembiraan Anda yang paling 
dalam dengan kebutuhan dunia yang terdalam…Hidupkan kembali 
panggilan sejati Anda dan bersukacitalah di dalamnya.” 15 

 
Hamba Tuhan dan Dinamika Spiritualitasnya 

 
HambaTuhan dan Kekeringan Rohani  
 

Sudah menjadi konsensus umum bahwa kekeringan/ 
kelelahan rohani adalah hal yang biasa, karena ia dapat menimpa 
siapa saja, mulai dari rohaniwan sampai pada jemaat awam dalam 
gereja. Bagi kebanyakan kita dalam kepemimpinan Kristen, 
kelelahan yang mendalam biasanya merupakan akibat dari 
serangkaian krisis yang memuncak. Kelelahan itu menumpuk 
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sedikit demi sedikit selama berbulan bulan dan  bertahun-tahun 
tanpa kita sadari. Kelelahan spiritual dan atau kelelahan diri yang 
kronis tidak selalu tanpak secara langsung dalam bentuk kelelahan 
fisik. Gejalanya pun bermacam-macam. Kelelahan spiritual 
mungkin terwujud dalam kegelisahan, dorongan untuk lebih banyak 
bekerja, mudah marah, menumpulnya response emosional 
suasana hati yang berubah-ubah dengan cepat, dorongan yang 
kuat untuk makan, minum, berolah raga, berlatih atau menonton 
televisi secara berlebihan, perasaan putus asa dan tanpa daya 
sering menyertai kelelahan spiritual.16      

 
Kita mungkin mengalami kekeringan sebagai akibat 

kelelahan, kelesuan, kedinginan, ketidaksadaran, kemarahan yang 
tidak semestinya atau kecemasan yang muncul tiba-tiba. Kita 
mungkin memerlukan lebih banyak udara, atau ingin tidur, makan 
atau minum sesuatu yang manis atau merangsang. Akhirnya 
kekeringan energi dapat menyebabkan masalah kesehatan kalau 
kita sering berhubungan dengan orang yang kekeringan juga, yang 
pada akhirnya mendapat merusak relasi atau hubungan komunitas 
dan pelayanan. Sebagai rohaniwan dan pemimpin gereja kita harus 
sadar bahwa kekeringan rohani adalah indikator yang 
mengingatkan agar kita waspada dan mengambil langkah-langkah 
yang tepat untuk membangun kembali kehidupan kerohanian, 
karena para rohaniwan adalah garda terdepan dalam 
pembangunan kerohanian diri maupun jemaat yang di layaninya.17 

 
Untuk itu dibawah ini penulis akan mengangkat kasus berupa 

pengalaman nyata yang dialami oleh seorang hamba Tuhan senior 
dari gereja The Church Of Christ salah satu Gereja yang cukup 
dikenal di USA, hamba Tuhan itu adalah Flora Slosson Wuellner. 
Pengalaman itu dimulai ketika Flora mengalami kebingunan pada 
saat menjalankan tugas pelayanannya. Karena ia ternyata 
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meragukan apa yang ia sendiri sampaikan dalam pelayananan 
khotbahnya dalam upacara pemakaman seorang pemuda 
gerejanya. Inilah yang dikatakan oleh Flora:  

 
“Di tengah-tengah upacara pemakaman yang saya pimpin, 
tiba-tiba saya menyadari bahwa saya tidak menyakini semua 
yang sedang saya katakan. Kematian yang sungguh tragis 
dan traumatis: seorang pemuda berusia 18 tahun – anak 
tunggal calon mahasiswa anggota jemaat yang antusias di 
gereja kecil Chicago – tewas seketika dalam kecelakaan 
tunggal menuju gereja di mana ia menjadi penasehat 

kegiatan di musim panas”.18  

 
Pada upacara pemakaman itu Flora berbicara mengenai 

kasih Allah yang tanpa batas, kedekatan Sang Penghibur, hidup 
abadi dalam hati Allah seperti yang ia lihat pada wajah orang tua 
anak yang meninggal itu, bersama sahabat dan handai taulan serta 
seluruh jemaat hanyut dalam duka. Namun, Flora menyadari betul 
bahwa kesuraman telah muncul dalam dirnya yaitu bahwa ia tidak 
sungguh-sungguh menyadari apa yang ia katakan dan ia 
sampaikan dalam pelayanan khotbahnya pada waktu itu. Ia 
merasakan kasih Allah, kedekatan, dan kekuatan Allah untuk 
menghibur tiba-tiba tampak begitu suram dan tidak nyata.19  
Walapun demikian ia masih tetap melanjutkan khotbahnya dengan  
mengatakan “tidak ada yang lebih kejam dari pada kematian 
tersebut” 20 Khotbah yang disampaikan pada saat pemakaman itu 
Flora mendapatkan pujian karena berapa orang dari jemaat yang 
hadir pada upacara pemakaman itu. Mereka mengatakan bahwa 
betapa kata-kata Flora dalam khotbah itu telah menghibur hati 
mereka. tentu untuk Flora mengatakan bahwa ia mengucap syukur 
dan memuji Tuhan. Sebagai seorang gembala, tentu Flora tidak 
mungkin bisa mengungkapkan perasaan kesuraman dalam dirinya 
kepada jemaat yang ia layani. Karena ia menyadari betul bahwa 
kalau ia melakukannya sama saja dengan bunuh diri.  

 
Flora lebih lanjut mengatakan bahwa setelah upacara 

pemakaman itu, ia pulang kerumahnya dan ia membutuhkan 
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banyak waktu untuk berpikir dan mencoba mengerti apa yang telah 
terjadi dengan dirinya.21 Di dalam ketidak mengertiannya Flora 
mengajukan pertanyaan “bagaimana mungkin semuanya itu bisa 
terjadi? Kenapa ia bisa kehilangan iman tanpa ia duga sama sekali! 
Flora mencoba mengingat ketika ia mulai tertarik dengan dunia 
pelayanan pada usia yang tergolong muda yaitu usai belasan 
tahun karena Tuhan yang telah menyembuhkan dia dan 
kesadarannya akan kemuliaan Allah yang ia lihat di wajah Yesus 
Kristus. 22 

 
Untuk menjawab panggilan Tuhan ia mempersembahkan diri 

dan masuk ke dalam pendidikan Theologi, kemudian melayani di 
sebuah jemaat kecil di kota Wyoming Chicago USA dengan penuh 
sukacita dan energi yang meluap-luap.  

 
Di tengah-tengah kebingungan dan ketidak mengertiannya 

tentang keadaan yang sedang ia hadapi pada saat itu Flora lebih 
lanjut bertanya pada dirinya “kemanakah hilangnya seluruh 
antusiame, sukacita dan energi yang pernah ia miliki? mengapa 
kini hanya kehampaan dan kekosongan yang ia rasakan di tengah-
tengah kehadiran yang berapi-api, bergelora dan hidup? Flora 
berkata: “sungguh saya merasa seperti Maria yang menangis di 
luar kubur.” 23 Bagi Flora hal itu membutukan waktu untuk 
memahami pergeseran ini. Ia berkata: “Saya harus jujur terhadap 
diri sendiri, walaupun hal itu tak mudah pada akhirnya saya 
mengakui bahwa banyak sukacita dan kenikmatan sirna dari 
pelayanan kependetaannya saat itu” 24 Flora mengatakan bahwa ia 

harus bekerja lebih keras lagi utuk menghindari kenyataan bahwa 
banyak tugas pelayanan menjadi membosankan dan terasa 
membebani. Kebaktian minggu telah menjadi kebaktian rutin yang 
nyaris tanpa makna penting baginya. Ia  merasa gelisah dan 
hampa ketika memenuhi berbagai kebutuhan emosional serta 
spiritual jemaat.25 Hal yang sama terjadi jika semua orang Kristen 
membutuhkan makanan dan perawatan, seorang pemimpin Kristen 
aktif yang menghadapi tekanan spiritual dan emosional sehari-hari 
juga mempunyai kebutuhan khusus dan mendesak. Apabila 
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gembala tidak diberi makanan seperti halnya domba-domba, maka 
kelaparan, kelelahan rohani, dan luka-luka yang tidak disembuhkan 
akan menyebabkan si gembala melakukan tindakan yang tidak ia 
sadari, yang membahayakan orang orang yang digembalakan.26  

 
Dalam situasi keterpurukannya itu Flora menyadari bahwa ia 

tidak dapat terus berada dalam keadaan yang menyedihkan ini. Ia 
kemudian disadarkan betapa ia harus bangkit dari kekeringan/ 
kelelahan rohaninya Ketika ia menyelidiki matinya atau tidurnya 
imannya, ia menyadari bahwa setiap hubungan pribadi akan 
menghancurkan dan melenyapkan iman apabila tidak terjadi 
komunikasi pribadi yang mendalam. 27Dari sana Flora kemudian 
menyadari bahwa salah satu penyebab kekeringan rohaninya 
adalah karena ia tidak memahami makna doa dan membangun 
relasi yang baik dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan 
pelayanan yang menyita begitu banyak waktunya. Flora berkata: “ 
Karena saya begitu salah memahami makna doa dan hubungan 
pribadi dengan Kristus yang mendalam, maka doa pribadi saya 
merupakan hal pertama yang mengering. Bagi saya berdoa 
merupakan hal yang amat mudah dilakukan sebelum saya masuk 
kedalam pelayanan sebagai pendeta penuh waktu”. 28  

 
Lebih lanjut Flora mengatakan:  

“Saya mulai melihat kehidupan doa saya nyaris lumpuh total! 
Memang saya berdoa dari mimbar, dan selalu berhati-hati 
dalam mebuat doa-doa agar benar dan terartikulasi secara 
teologis. Saya berdoa bersama orang sakit mereka tentu 
mengharapkannya. Saya pikir hasilnya tidak begitu 
menggembirakan, namun bagaimanapun, hal itu merupakan 
bagian dari pekerjaan saya.” 29   

 
Tetapi bagaimana dengan kehidupan doa pribadinya? Bagi 

Flora kehidupan doa pribadi telah menjadi tugas professional 
diantara sekian banyak tugas pelayanan lainnya. Ia mengatakan 
“Saya dapat saja menunda tugas ini karena tidak tidak seorangpun 
mengetahuinya kecuali saya sendiri dan Tuhan- dan sejauh ini 
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Tuhan tidak keberatan.” 30 Dalam persimpangan jalan itu Flora 
menyadari bahwa mau tidak mau, ia harus melihat apa kaitannya 
kehidupan doa dan kekeringan rohani yang ia alami. Flora mulai 
melihat beberapa hubungan di antara kehidupan doa yang hampa 
dengan kekeringan rohaninya, dan menggali lebih dalam lagi. 
Sejak kapan ia berhenti berdoa, ia menyadari bahwa dulu ia berdoa 
dengan sukacita dan berapi-api sebagai seorang remaja di kapel 
gereja, pada saat dalam pendidikan seminari dan dalam tugas-
tugas pastoralnya.  

 
Walaupun tidak ada data yang tepat tentang persentase 

pelayanan Tuhan yang mengalami kekeringan spiritual, ada yang 
mengatakan 30% sampai 70% yang pasti angkanya sangat 
tinggi.31 Hal yang sama juga dialami oleh banyak hamba Tuhan 
saat ini yang mengalami kelelahan dan kejenuhan serta kekeringan 
spiritual sementara ia terus dibebani pelayanan yang kadang-
kadang melampaui kapasitasnya. Kalau kita mau menelusuri satu 
persatu sudah pasti penyebab dari kelelahan dan kekeringan 
rohani ini sangat banyak dan kompleks. Lewat pengalamannya 
yang luar biasa, Flora mengusulkan agar kita dapat berefleksi 
melalui beberapa pertanyaan penting untuk menjadi bahan 
perenungan mengapa kita mengalami kekeringan rohani.  Salah 
satu pertanyaan itu ialah: Apakah kehidupan doa dan disiplin 
spiritual membuat stress dan melelahkan? Karena kita harus ingat 
bahwa respons yang sangat spiritual yang dimaksudkan sebagai 
pembaharuan diri justru sering menjadi sumber kelelahan itu 
sendiri. Ini harus diakui ketika kita merasa kaku dalam disiplin doa 
pribadi atau kalau kita menjalani disiplin doa yang tidak sesuai 
dengan kepribadian dan cara pendang kita sendiri. Karena itu 
dibawah ini kita akan berbicara tentang pentingnya disiplin rohani.      

 
Hamba Tuhan dan Disiplin Rohaninya 

 
Donald S. Whitney mengatakan bahwa disiplin rohani adalah 

upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam 
rangka menumbuh kembangkan spiritualitasnya. Whitney menulis: 
“The spiritual disciplines are those personal and corporate 
disciplines that promote spiritual growth. They are habits of 

                                                 
30

 Flora, Gembalakanlah Gembala, h. 13 
31

 Ibid., h. 124 



 

devotion and experiential Christianity that have been practiced by 
the people of God since biblical times.”32 Disiplin rohani adalah 
bagian dari cara yang dapat digunakan untuk membangun 
kesalehan hidup orang percaya, lagi lagi whitney mengatakan “we 
discipline ourselves for the purpose of godliness for godly people 
are disciplined people.” 33(1 Timotius 4:8). Disiplin rohani adalah 
bagaikan sarana melalui mana anugerah Allah yang mentransformasi, 
pada saat kita membangun relasi dengan Kristus Tuhan kita. 
Anugerah-Nya mengalir kedalam kita dan kita diubah. Itulah 
sebabnya disiplin rohani harusnya menjadi prioritas kalau kita ingin 
hidup dalam kesalehan.34  

 
Dallas Willard melihat bahwa disiplin rohani adalah merupakan 

kombinasi dari aktivitas jiwa dan roh. Dallas menulis:  
 

The disciplines are activities of mind and body purposefully 
undertaken, to bring our personality and total being into 
effective cooperation with the divine order. The necessity for 
such a disciplines comes from the very nature of the self in 
the image of God, once the individual has through divine 
initiative become alive to God and his Kingdom order 
significantly depends upon the individual’s initiative.35  

 
Lebih lanjut Willard mengatakan: “They enable us more and 

more to live in a power that is strictly  speaking, beyond us, deriving 
from the spiritual realm itself, as we yield ourselves to God as those 
that are alive from the dead, and our numbers as instrument of 
righteousness unto God”.36 Charles Spurgeon sebagaimana dikutip 
Donald Whitney mnengatakan: “it must take care above all that I 
cultivate communion with Christ, for though that can never be the 
basis of my peace-mark that-yet it will be the channel of it.” 37 
Disiplin rohani adalah cara membangun kedekatan dengan Tuhan. 
karena itu Flora mengatakan bahwa salah satu hal terpenting yang 
saya pelajari adalah bahwa pertumbuhan kedekatan kita dengan 
Tuhan tidak pernah dimaksudkan sebagai beban atau tugas 
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tambahan di samping tugas-tugas yang lain. Hubungan pribadi 
dengan Tuhan dimaksudkan untuk menghilangkan rasa terbebani 
dan untuk menanamkan semangat baru ke dalam semua tugas 
kita. 38 Dan hendaknya kita jangan memandang bahwa kedekatan 
dengan Tuhan bukanlah sebagai sebuah beban dalam tugas kita 
tetapi justru itu adalah menambahkan semangat baru dalam tugas 
dan pelayan kita. Marilah kita meneladani Kristus agar menjadi 
seperti Dia, sehingga apa yang harus kita lakukan seperti Yesus 
lakukan dalam membangun relasi yang baik dengan Bapa. Seperti 
dikatakan oleh Dallas Willard sbb:  
 

“My central claim is that we can become like Christ by doing 
one thing-by following in the overall style of life he chose for 
Himself. If we have faith in Christ, we must believe that he 
chose for himself. If we have faith in Christ, we must believe 
that he knew how to live. We can, through faith and grace, 
becoming like Christ by practicing the types of activities he 
engaged in, arranging our whole lives around the activities he 
himself practiced in order to remain constantly at home in the 
fellowship of his father.” 39

 

 
Yesus dalam pelayanan-Nya di dunia memberikan kepada 

kita contoh dalam membangun disiplin rohani. Praktek-praktek 
disiplin rohani yang dilakukan oleh Yesus adalah: Kesunyian 
(solitude and silence), doa pribadi (prayer), kesederhanaan hidup 
dan pengorbanan (simple and sacrificial living), meditasi/ 

kontemplasi, belajar dan merenungkan Firman Tuhan dengan 
teratur (an intense study and meditation upon God’s Words and 
God’s ways), dan pelayanan bagi sesama (and service to others)40 
Dallas Willard mengatakan bahwa “The Spirit of the disciplines is 
nothing but the love of Jesus with its resolute will be like him whom 
we love. In the fellowship of the burning heart, “exercise unto 
godliness” is our way of receiving ever more fully the grace in which 
we stand, rejoicing in the hope of the glory of God”. 41 Pada dasar 
disiplin rohani adalah upaya yang dilakukan untuk menumbuh 
kembangkan iman dengan membangun pengenalan kepada Tuhan 
lebih baik lagi. Dan itu tentunya didasarkan atas pengenalan yang 
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benar tentang Allah. Yakub Susabda berkata: “Pengenalan yang 
sejati akan Allah menghasilkan ketakutan yang suci, yang justru 
menghasilkan hubungan yang akrab dan karib dengan Allah. 
Melalui hubungan yang intim tersebut, pengetahuan mereka akan 
Allah semakin diperlengkapi dan disempurnakan. 42    

               
London mengatakan relasi yang akrab dengan berdampak 

pada pelayanan seorang hamba Tuhan. “Hubungan yang akrab 
dengan Kristus memperkaya pelayanan. Upaya untuk hidup kudus 
membuat jiwa selalu utuh. Apabila frustrasi karena pelayanan 
berasal dari luar dan lingkungan bahkan yang di luar kendali kita-
jalan satu-satunya untuk menghadapkan gereja kembali adalah 
memperbaharui dan memelihara hubungan kita sendiri dengan 
Tuhan. 43 Relasi yang akrab dengan Tuhan sudah barang tentu 
akan menghasilkan pertumbuhan rohani, dan itu  menuntut lebih 
dari sekedar doa yang lebih nyaring atau lebih lama. Ia juga 
menuntut lebih dari sekedar membaca tambahan lima puluh ayat 
Alkitab setiap hari.44 Tetapi bagaimana membangun kedekatan 
hubungan dengan Allah. Tanpa itu kekuatan dan daya tahan dalam 
pelayanan akan memudar. 

 
Menurut London formasi spiritual biasanya menggunakan 

disiplin yang terus menerus yang meilbatkan kehidupan batin. 45 
Terkait dengan pentingnya disipl;in rohani dalam hubungan dengan 
hamba Tuhan dan pelayanannya London “Kerohanian gembala itu 
harus bersifat pribadi dan lebih dari sekedar kesalehan yang 
berkaitan dengan pekerjaannya. Tetapi hal itu terkait dengan figure 
seorang hamba Tuhan yang menjadi sosok pemimpin rohani yang 
di teladani oleh jemaat/umat yang ia layani. Sebagai konsekuensinya 
para gembala yang lemah rohaninya tidak berhasil dalam tugas 
penggembalaannya.” 46    
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Disiplin Rohani Refleksi dan Meditasi. 47    
 

Berikut ini langkah langkah refleksi yang di rekomendasikan 
Flora untuk menolong para pelayan Tuhan yang mengalami 
kelesuan dan kekeringan rohani. Apabila anda mengalami 
kekeringan rohani seperti yang dialami oleh Flora maka langkah 
meditasi mungkin perlu anda lakukan, mulailah mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan menyangkut suasana batin. Dapatkah anda 
mengetahui penyebabnya? Apakah ada semacam trauma atau 
kekerasan pribadi atau komunal yang muncul tiba-tiba atau 
berjangka panjang? Apakah berbagai memori yang tak 
tersembunyikan tiba-tiba muncul kepermukaan? Apa kira-kira 
penyebab atau ikut menyebabkan kekosongan yang anda 
rasakan? Dengan cara bagaimana Anda menetapkan batasan-
batasan yang sehat? Bidang-bidang manakah dari pekerjaan Anda 
yang tampaknya membatasi dan tanpa tujuan? Apakah doa-doa 
pribadi terabaikan atau menjadi tanpa arti? Jika penyebab dasar 
kekosongan ini tidak muncul, jangan dipaksakan. Anda cukup 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan.   

 
Dalam refleksi ini cobalah mengungkapkan perasaan dan 

kebutuhan anda yang paling dalam dengan kata-kata yang paling 
jujur, terbuka dan terus terang. Jangan coba-coba melakukan 
pembenaran teologis. Anda mungkin ingin menuliskan atau 
menggambarkan perasaan-perasaan Anda atau mengungkapkan 
apa yang Anda rasakan melalui gerakan-gerakan tubuh. Berefleksi 
kembali pada ayat Firman Tuhan yang anda baca, dan bertanyalah 
apa makna bacaan itu bagi anda sekarang atau pada saat awal 
Anda merasakan kekeringan rohani? Apa atau siapa yang datang 
menolong Anda saat itu atau sekarang? Catatlah apa yang Anda 
rasakan dalam tubuh Anda apakah anda merasakan adanya 
ketegangan yang lepas? Atau malah merasa semakin tegang? 
Jangan memaksakan suatu relaksasi Anda cukup menghirup udara 
segar melalui otot-otot Anda.48  
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Lectio Divina 

 
Lectio Divina dua kata dalam bahasa Latin yang terdiri dari 

kata “Lectio” berarti membaca dan kata “Divina” yang berarti kitab 
yang ilahi/kitab suci. Karena itu secara sederhana Lectio Divina 
adalah membaca/pembacaan Kitab Suci. Joseph Tong, dalam 
artikelnya “ Lectio Divina dalam khotbah Ekspositori mengatakan: 

 
“Lectio Divina merupakan sebuah praktek yang ketat dalam 
spiritualitas pribadi, dengan tujuan bahwa seseorang harus 
bertemu Tuhan dalam pembacaan Alkitab dan harus bertumbuh 
dengan baik, melalui Firman Allah. Oleh sebab itu, dalam 
praktek semacam ini, seseorang yang mendekatkan diri 
kepada Tuhan, akan mengalami kehadiran-Nya dalam 
kehidupan nyata”.49  

 
Ini adalah praktek pembacaan kitab suci berawal dari abad 

permulaan gereja dan dikembangkan dalam monastic dan terus 
dipraktek dalam gereja sampai masa kini.   
Ada 4 langkah dasar dalam praktek lectio divina:  
 

1) Langkah Pertama: Lectio 

Langkah ini adalah langkah pembacaan Kitab suci. Alkitab 
dibaca dengan lambat, perlahan, berulang-ulang dalam posisi 
konsentrasi penuh. Baca setiap kata, frasa, dengan penuh 
perhatian dan penghormatan kepada Allah. 50 Dalam suasana yang 
hening kita membiarkan kata-kata, frasa dari kitab suci itu masuk 
ke dalam hati dan pikiran kita.   

 
2)  Langkah kedua:  Meditatio 

Langkah berikutnya adalah pengulangan pembacaan bagian 
dari kitab suci, yang akan membawa kita pada mengaktifkan 
memori kita agar kita dapat masuk kedalam suasana meditasi. 
Dalam posisi meditasi ini kita merefleksikan dan mempertimbangkan 
kata kata yang ada dalam pikiran kita. Joseph Tong mengatakan: 
“dalam bermeditasi, pikiran akan berasosiasi langsung dengan 
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pengalaman pribadi, dengan mengingat orang- orang dan situasi 
yang ada dalam teks Firman Tuhan yang kita baca.” 51 Karena itu 
dalam tingkatan ini terjadi relasi dari kita dengan orang, serta 
situasi yang ada di dalam konteks dari teks. Penghayatan terhadap 
Firman Tuhan itulah yang pada akhirnya mempertegas formasi 
spiritualitas.  

 
3) Langkah ketiga: Oratio  

Akibat perenungan dan meditasi kita terhadap teks Firman 
Tuhan, tentu akan menghasilkan sebuah internalisasi dalam diri 
kita, yang pada akhirnya memunculkan kerendahahan hati, puji-
pujian, penyesalan, ucapan syukur dan permohonan atau petisi di 
hadapan Allah yang diikuti oleh pujian dan penyembahan yang 
membuat kita dengan leluasa berbicara kepada Allah. Wadah 
berbicara kepada Allah itulah yang dalam lectio divina disebut 
sebagai oratio, di mana kita dengan hati yang penuh ucapan 
syukur kepada Allah karena anugerah-Nya serta refleksi dari apa 
yang kita pelajari dari bacaan dan meditasi kita terhadap bagian 
Firman Tuhan ini menjadikan kita datang di hadapan-Nya dengan 
penuh ucapan syukur lewat momen doa kita di hadapan-Nya.  

 
4) Langkah keempat: Kontemplasio 

Kontemplasi adalah merupakan doa-doa yang dalam, yang 
dinaikkan dihadap Allah dalam momen-momen penting lectio 
divina. Dalam momen itu roh kita bersatu dengan Allah. Pada saat 
hal itu terjadi itulah saatnya di mana kita mengalami apa yang 
Joseph Tong namakan sebagai sebuah pengalaman di mana kita 
mengalami keharmonisan dari dalam hati, mengasingkan diri untuk 
berdiri di hadapan Allah secara terbuka dan tidak ada yang 
menghalang-halangi. Dan ini adalah apa yang dinamakan 
semacam penyembahan tingkat tinggi, tanpa kata dan bentuk, 
karena kita dilayakkan oleh Firman Allah untuk duduk bersama 
merasakan kebahagiaan dalam kasih Allah yang luar biasa.52  

 
Dalam kelas formasi spiritualitas yang saya ajarkan kepada 

mahasiswa, saya mengajak mahasiswa mempraktekkan lectio 
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Divina. Kami bersama duduk di lantai berkeliling, saya memilih 
bagian dari Firman Tuhan yang menjadi dasar dan fokus 
pembacaan kami. Dengan menerapkan keempat langkah diatas 
kami mengarungi samudra raya Firman Allah lewat bagian dari 
Firman Tuhan yang kami baca. Setelah selesai lectio divina saya 
minta mereka sharing, banyak diantara mereka mengatakan bahwa 
momen-momen itu menarik dan menyenangkan karena disana 
mereka betul-betul menghayati kata-kata dan frasa dalam kitab 
suci dengan lebih dalam yang menyentuh hati mereka sehingga 
memberikan kepada mereka makna yang baru dalam memahami 
dan mendengar Tuhan berbicara kepada mereka lewat Firman 
Tuhan.        

 
KESIMPULAN 

 

Menghayati sebuah panggilan menjadi bagian yang penting 
dalam diri hamba Tuhan. Tetapi apabila panggilan itu sudah tidak 
lagi menjadi bermakna ketika ia telah dikaburkan oleh berbagai 
kesulitan, maka panggilan itu telah menjadi sesuatu yang tanpa 
makna sama sekali. Kalau hal ini yang terjadi dalam diri seorang 
hamba Tuhan, maka ia sedang berada dalam keadaan bahaya 
karena pelayanan pekerjaan Tuhan adalah pelayanan yang 
didasarkan atas panggilan. Panggilan dalam arti yang seluas-
luasnya karena seorang hamba Tuhan yang terjun dalam 
pelayanan adalah seorang yang terpanggil saat ia meresponi 
panggilan Tuhan dan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, 
diperlengkapi dan akhirnya terjun dalam pelayanan. karena itu bagi 
seorang hamba Tuhan ia harus jelas ia dipanggil oleh Tuhan bagi 
pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya.            

 
Tidak dapat disangkal bahwa dalam memenuhi amanat 

panggilan Tuhan dalam melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan 
juga mengalami masa-masa yang sulit, seperti kejenuhan tawar 
hati, dan bahkan mengalami kekeringan rohani dalam tingkatan 
atau kadar yang tinggi. Pengalaman dari para hamba Tuhan yang 
telah lama melayani Tuhan adalah potret tentang rentannya hamba 
Tuhan menghadapi apa yang disebut sebagai kelesuan atau 
kekeringan rohani. Yang dalam istilah yang dipakai oleh Flora 
ketika ia mengalami kekeringan rohani ia menggambarkan dirinya 



seperti Marta yang menangis di luar kubur (Yohanes 20:11). 53 
Keadaan seperti itu tentu tidak boleh berlarut dalam diri seorang 
hamba Tuhan. Ia haus bangkit dari keadaan kekeringan rohaninya 
dan menimba air sejuk dari sumbernya yaitu Allah sendiri dan 
Firman-Nya agar ia terus dapat mengalirkan aliran kehidupan  
rohani yang terus bertumbuh.       

 
Memiliki kehidupan rohani yang baik dan terus bertumbuh 

adalah juga bagian penting bagi seorang hamba Tuhan. Alasan 
mengapa kehidupan rohani yang bertumbuh itu penting bagi 
hamba Tuhan ialah karena hamba Tuhan adalah seorang 
pemimpin rohani. Sebagai pemimpin rohani ia adalah pribadi yang 
menjadi panutan bagi jemaat yang dipimpinnya. Ia harus 
memberikan teladan yang baik bagi umat Allah, sehingga dengan 
teladan kehidupan rohani yang baik itu akan berdampak pada 
kehidupan jemaat yang ia layani. Selain itu sebagai pribadi / 
individu anak Tuhan ia juga harus terus memelihara kehidupan 
rohaninya.        

 
Hidup yang bergaul dengan Allah itu dibangun atas 

pengenalan dan relasi pribadi, yaitu relasi yang dibangun antara 
pribadi Allah dan pribadi diri orang percaya. Hal ini dipertegas oleh 
Yakub Susabda yang mengatakan: inilah yang sesungguhnya 
menjadi realita pergaulan manusia dengan Allah. Di luar hubungan 
dan interaksi pribadi ini pengenalan dan pergaulan manusia 
dengan Allah sebenarnya semu. Meskipun pribadi tersebut merasa 
dan mengakui, bahkan mengalami perubahan dan pembaharuan 
dalam hidupnya. Susabda lebih lanjut mengatakan: karena di luar 
relasi pribadi dengan Allah  pembaharuan hidup hanyalah sebatas 
kematangan pribadi.54 Perubahan dan pembaharuan hidup tentu 
tidak akan terjadi secara otomatis, ia memerlukan proses, dan 
proses itu membutuhkan waktu. Di samping proses dan waktu, 
pengenalan dan relasi pribadi dengan Allah Tuhan kita dapat 
dibangun dengan memiliki disiplin rohani yang baik dan menikmati 
Firman Tuhan lewat pembacaan Firman Tuhan yang dalam dan 
membiarkan Firman Tuhan berbicara kepada kita.         
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PANGGILAN MISI 
 
 

Mark A. Simon1 
 
 

ABSTRAKSI 
 

Menjadi seorang misionaris atau terlibat pelayanan misi tidak 
hanya bagi orang-orang atau kelompok tertentu yang merasa 
terpanggil secara khusus. Melalui survei pandangan Alkitab tentang 
panggilan pelayanan lintas budaya yang mencakupi Yunus, Petrus, 
Paulus dan Amanat Agung, dapat disimpulkan bahwa Allah 
memanggil semua orang percaya untuk terlibat dalam tujuan 
utama-Nya, yaitu keselamatan orang dari setiap suku, bangsa, 
kaum dan bahasa. Beberapa alasan yang sering muncul untuk 
menghindari pelayanan misi akan dianalisa secara kritis. Lalu, cara 
dan motivasi orang Kristen masa kini merasa terpanggil untuk 
melakukan pelayanan misi diuraikan, serta langkah-langkah praktis 
yang cocok bagi gereja dan individu agar mereka dapat 
meningkatkan keterlibatannya dalam pelayanan misi. 

 
Kata kunci:  panggilan, misi, lintas-budaya, pekabaran injil, amanat 

agung, Paulus, lembaga misi 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Bila Anda berkata: ”Aku tidak dipanggil!” 
Maka saya mengajukan pernyataan yang lebih tepat ialah: 
”Aku belum mendengar panggilan itu.” 
Arahkanlah telingamu ke Firman Tuhan dan dengarlah Tuhan 
memerintahkan kamu pergi dan menyelamatkan orang 
berdosa dari api dosa. Arahkanlah telingamu kepada hati 
manusia yang berbeban berat dan menderita, dan dengarlah 
mereka berseru dalam kesedihan meminta pertolongan. 
Pergilah dekat gerbang neraka, dan dengarlah orang terkutuk 
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memohon kepada kamu untuk memperingatkan saudara-
saudaranya, karyawannya dan atasannya dengan sungguh-
sungguh, agar mereka kelak tidak masuk ke dalam tempat 
penderitaan itu. Akhirnya berhadapan muka dengan Kristus—
yang kasih-Nya akan Anda taati dan menyatakan diri 
bersedia ikut dalam barisan orang yang menyampaikan 
Anugerah-Nya di seluruh dunia dengan sepenuh hati, dengan 
segenap jiwa dan tubuh serta segala harta yang kau punya 
miliki.2 
 

William Booth , pendiri Bala Keselamatan 
 

Dengan kata-kata yang menggerakkan hati ini, William Booth 
menyatakan salah satu pemahaman klasik mengenai panggilan 
misi. Semua orang Kristen dipanggil untuk terlibat dalam misi, oleh 

karena misi merupakan detak jantung Allah dan Alkitab. Orang 
yang tidak terlibat dalam misi global adalah orang sengaja tidak 
taat. Semua orang yang telah diperdamaikan dengan Allah melalui 
Kristus menjadi duta Kristus, bertanggung jawab untuk 
menyampaikan kabar pendamaian itu kepada dunia ini (2 Kor 5:18-
20). 

 
Di sisi lain, beberapa sarjana misiologi berpendapat bahwa 

tidak setiap orang percaya dapat melayani sebagai misionaris, oleh 
karena itu,  bagi calon misionaris, panggilan khusus adalah hal 
yang esensial. Thomas Hale menulis: ”Para misionaris secara 
khusus diutus meninggalkan budaya mereka sendiri, ke wilayah 
baru yang, sering kali, belum dikenal. Diperlukan bimbingan khusus 
supaya orang bisa menjalankan tugas ini, mereka perlu panggilan 
yang jelas dan pasti  bahwa inilah jalan yang ditetapkan Allah untuk 
mereka.”3 

 
Sebagai dukungan untuk keperluan panggilan pribadi yang 

khusus adalah hasil penelitian Taylor pada 1990an mengenai 
faktor-faktor yang penting bagi ketekunan dalam pelayanan misi. 
Hampir seluruh lembaga yang disurvei menyebut panggilan misi 
yang jelas sebagai faktor utama untuk menghindari kegagalan 
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 W. Booth, The General’s Letters, 1885 (London: Salvation Army, 1890), 4-5. Semua kutipan 

di artikel ini diterjemahan dari bahasa Inggris oleh penulis. 
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 T. Hale, On Being A Missionary (Pasadena: William Carey Library, 1993), 16. 



pelayanan para misionaris purnawaktu (lebih penting dari faktor lain 
seperti dukungan keluarga, kerohanian yang sehat dan penyesuaian 
budaya).4 Secara pragmatis, pelayanan misi lebih sulit daripada 
pelayanan kependetaan biasa (dalam budaya asal) karena di 
samping harus mengalami semua tekanan pelayanan yang sifatnya 
umum, misionaris juga mengalami tekanan tambahan dalam hal 
penguasaan bahasa, penyesuaian budaya, kesepian dan jauh dari 
keluarga dan dukungan keluarga. Orang yang ingin tetap bisa 
bertahan dan berkembang dalam kondisi sesulit itu harus memiliki 
panggilan yang kuat dan dalam agar mereka dapat bertahan dalam 
pelayanan misi.5 
 

Pertanyaan utama yang akan dibahas ialah: apakah ada 
panggilan khusus untuk pelayanan misi yang berbeda dari 
panggilan hamba Tuhan lainnya? Apakah panggilan khusus (dalam 
bentuk suara Tuhan atau tanda supranatural) adalah prasyarat 
yang harus dipenuhi calon misionaris sebelum  ia boleh melayani 
secara melintas budaya? 
 
Cara Menghindari Panggilan Misi 
 

Banyak orang Kristen sudah mengetahui konsep misi. Tetapi 
pandangan mereka tentang pelayanan misi terbentuk oleh ilustrasi 
khotbah yang memuji pengorbanan diri para misionaris perintis 
pada abad-abad yang lalu. Banyak orang Kristen memandang 
panggilan misi sebagai hal yang harus dihindari. Scott Wesley 
Brown, seorang penyanyi Kristen Amerika Serikat, mengecam 
dengan penuh sindiran mentalitas “tidak mau terlibat” orang Kristen 
dalam pelayanan misi dengan lagu satir ini: 

 
Please don't send me to Africa 

(O Tuhan, jangan utus aku ke Afrika) 
I don't think I've got what it takes 

(Aku yakin aku tidak mampu) 
I'm just a man, I'm not a Tarzan 

(Aku hanyalah manusia biasa, aku bukan Tarzan) 
 

                                                 
4
 W.D. Taylor, Too Valuable To Lose: Exploring the Causes and Cures of Missionary Attrition 

(Pasadena: William Carey Library, 1997), 99. 
5
 James J. Stamoulis, ’The Nature of the Missionary Calling: A Retrospective Look to the 
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Don't like lions, or rivers, or snakes 
(Aku tidak suka singa, sungai, atau ular.) 

I'll serve you here in suburbia 
(Aku mau melayani Engkau di pinggiran kota sini 
saja) 

In my comfortable middle class life 
(Dalam gaya hidup kelas menengahku yang 
nyaman) 

But please don't send me out in the bush 
(Tetapi jangan mengutus aku ke hutan) 

Where the natives are restless at night.6 
(Di mana pribumi gelisah pada malam hari.) 

 
Dalam dunia kontemporer, khususnya di negara-negara yang 

berkembang cepat seperti Indonesia, daya tarik kehidupan kelas 
menengah yang stabil, nyaman dan sukses membuat banyak 
orang Kristen tidak bisa mendengar panggilan kepada gaya hidup 
dan prioritas apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. 
Bukannya lebih mengutamakan memikirkan apa yang bisa terjadi 
di dalam Allah, orang Kristen masa kini sering mencari-cari alasan 
untuk tidak berpikir dan melibatkan diri dalam pelayanan misi.  
Alasan-alasan yang dikemukakan adalah:  

 
• ”Saya tidak mungkin mendapatkan sponsor finansial untuk 

pelayanan misi.” 
• ”Gereja yang ada di setiap negara harus melakukannya dan 

tidak perlu harus misionaris yang menjalankan tugas itu.” 
• ”Saya belum menikah, jadi saya seharusnya mencari 

pasangan hidup saya dulu, karena itu lebih penting daripada 
pelayanan Kristen. Pelayanan sebagai misionaris bisa 
membuat saya terus membujang.” 

• ”Saya harus menghormati orang tua saya dengan kuliah di  
universitas, memiliki karier yang bagus, bisa membeli mobil 
dan rumah dan menjadi mandiri secara finansial.” 

• ”Saya tidak mempunyai cukup kemampuan akademis untuk 
belajar misiologi dan teologi.” 

• ”Saya tidak mempunyai cukup kemampuan untuk mempelajari 
bahasa-bahasa baru.” 
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• ”Pelayanan itu terlalu berbahaya. Lebih baik saya tetap aman 
dan tidak mempertaruhkan kesehatan atau keamanan pribadi 
saya dengan masuk ke wilayah non-Kristen yang  agresif, 
masuk zona konflik, atau negara yang melarang keras 
dilakukannya penginjilan.”7  

 
Kelihatannya, terlalu banyak orang Kristen, secara sadar atau 

tidak sadar, membatasi dirinya dari pelayanan misi karena mereka 
kurang menaruh kepercayaan akan Allah. Mereka tidak percaya 
bahwa Tuhan dapat mengatasi semua kendala yang menghambat 
kemajuan Injil di dunia ini. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan 
dapat mengubah dan memberdayakan sehingga mereka mampu 
dan layak untuk menjalankan pelayanan misi. Secara terus terang, 
bisa dikatakan bahwa mereka belum sungguh-sungguh menyerahkan 
kehidupan mereka kepada Ketuhanan Kristus (Mat 10:38). Mereka 
berusaha untuk ”memperoleh seluruh dunia” daripada ”mencari 
perkara yang di atas” (Mat 16:24-28; Kol 3:1) . 

 
Penguraian topik ini akan bermanfaat jika beberapa istilah 

kunci didefinisikan lebih dahulu: 
 

Seorang 'misionaris' adalah seorang Kristen yang pindah 
dari tempat asalnya (budaya asal mereka) agar mereka 
dapat menginjili orang dari budaya lain yang belum percaya, 
dengan tujuan utama supaya mereka bertobat. 

 
Definisi ini menetapkan perbedaan antara penginjilan dan 

misi: penginjilan adalah menyampaikan berita baik dengan tujuan 
seseorang menjadi murid Yesus, tetapi penginjilan tidak selalu 
perlu lintas budaya. Penginjil yang menginjili orang-orang yang 
sebudaya dengan mereka bukan misionaris. Akan tetapi penginjil 
yang menginjili orang dari budaya berbeda sudah terlibat dalam 
kegiatan misi.8 

   
Unsur kedua dari definisi ini adalah meninggalkan budaya 

asal dan pindah ke budaya baru. Kriteria inilah yang membedakan 

misionaris dari wisatawan Kristen, pengkhotbah Kristen yang 
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berkeliling dan peserta 'mission trip' jangka pendek. Pelayanan  
yang berhasil seharusnya bersifat penjelmaan (incarnational). 
Seorang misionaris harus belajar tentang budaya sasarannya 
dengan menyelamkan diri di dalamnya, mempelajari bahasa yang 
dipakai masyarakat, mendengar dan terlibat aktif dalam kegiatan 
sehari-hari, sehingga Injil yang disampaikan oleh misionaris dapat 
dipahami oleh orang belum percaya sesuai dengan pandangan 
dunia khusus mereka. Dengan kata lain, pemberitaan Injil harus 
dilakukan secara kontekstual. 
 

Kegiatan jangka pendek seperti 'mission trip' dan KKR 

mungkin akan menghasilkan orang-orang percaya baru, tetapi 
buah jangka panjang (yaitu gereja baru yang ditanam dan 
pertumbuhan kualitatif orang yang baru bertobat) mengharuskan 
kehadiran seorang misionaris selama tahun-tahun (bukan mingguan 
atau bulanan). Seorang misionaris juga dapat dibedakan dari staff 
lembaga atau yayasan sosial non-misi (Lembaga swadaya 
masyarakat) seperti Palang Merah, karena meskipun staff yayasan 
sosial menyelenggarakan kegiatan untuk mengurangi penderitaan 
manusia atau mengembangkan masyarakat yang lebih sehat, 
seorang misionaris ”secara sadar datang sebagai duta Allah dan 
membawa kesaksian tentang kasih Allah.”9 

 
’Budaya’ adalah paduan tradisi, kepercayaan, pengalaman 

dan bahasa yang mengikat semua anggota komunitas sebagai 
kesatuan bersama dan menunjukkan identitas mereka. Pada masa 
lalu, sebuah budaya biasanya memiliki batasan geografis dan 
homogenitas etnis, tetapi dalam era globalisasi, semakin mudahnya 
orang untuk melakukan perjalanan antarnegara membuat orang-
orang dari budaya tertentu bisa hidup di mana saja di dunia. 
Misalnya, selama ratusan tahun orang Tionghoa telah menyebar di 
seluruh dunia, tetapi mereka mempertahankan budaya mereka 
(yaitu bahasa, kegiatan sosial dan kepercayaan). Di Indonesia ada 
lebih dari 700 kelompok etnis (suku, seperti Batak, Madura, Sunda) 
dan masing-masing suku adalah, dalam bahasa Alkitab, sebuah 
ethne (TB menerjemahkan menjadi ’bangsa’). 

 
’Injil’ adalah kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Anak 

Allah, yang telah mati dan bangkit sehingga dosa-dosa setiap 
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 Stamoulis, Op. cit., 6. 



orang yang percaya diampuni dan orang itu didamaikan dengan 
Allah. Tindakan orang Kristen yang penuh dengan keramahan dan 
kasih mengarahkan perhatian orang kepada Injil, tetapi selama 
berita Injil disampaikan secara jelas, tindakan tersebut belum bisa 
dikatakan sebagai penyampaian Injil secara lengkap. 
 

’Panggilan’, sebagaimana dipahami oleh mereka yang 

menganjurkan kebutuhan panggilan khusus bagi misionaris adalah 
“sebuah keyakinan kuat bahwa Allah yang berdaulat, melalui 
FirmanNya, Roh Kudus dan umat percaya, telah memilih seorang 
pengikut Kristus untuk ambil bagian dalam pelayanan tertentu. 
Waktu atau lokasi geografisnya mungkin belum diketahui secara 
cepat.”10  

 
Malahan, beberapa lembaga misi dan ahli misiologi 

berpendapat bahwa sebuah pengalaman panggilan khusus atau 
bimbingan supranatural tidak seharusnya menjadi prasyarat untuk 
menentukan layak tidaknya seseorang untuk pelayanan misi. 
Menurut mereka, panggilan misi dimulai dari ketika orang 
menyerah total kepada ketuhanan Kristus serta kerelaannya untuk 
melayani Kristus di mana pun ada kebutuhan, sesuai dengan 
prioritas alkitabiah.11 Orang yang menyerahkan diri kepada Allah 
dan mau dipakai oleh Tuhan seluas-luasnya tanpa membatasi diri, 
ia adalah orang yang menaati panggilan umum Allah untuk 
melakukan pelayanan misi. Dari titik awal ini, hanya perlu beberapa 
langkah praktis yaitu menjalin hubungan dengan gereja atau 
lembaga misi yang bisa mengutusnya, menyiapkan diri secara 
akademis, sosial dan finansial sambil menanyakan tentang ladang 
pelayanan yang membutuhkan pelayanan. Panggilan pelayanan 
mereka akan semakin berkembang pada waktu mereka mulai 
melayani Tuhan di mana ada kebutuhan dan sewaktu mereka 
menjalankan pelayanan melintas budaya. 
 
Pandangan Alkitabiah 
 

Sebelum kita menelusuri beberapa contoh Alkitab tentang 
orang yang dipanggil untuk pelayanan lintas budaya, kita harus 
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memperhatikan prinsip hermeneutik yang penting. Orang Kristen 
pada masa kini bukanlah seorang Musa atau Yesaya ataupun   
Paulus. Apapun keberhasilan yang telah dicapai orang Kristen 
zaman ini untuk memperluas kerajaan Allah, tetap saja mereka 
bukan nabi atau rasul kanonik. Oleh karena itu, narasi yang 
menggambarkan panggilan tokoh Alkitab seperti Paulus tidak 
semestinya dianggap sebagai norma untuk  pola panggilan Kristen 

pada masa kini. Memang, kita seharusnya mengingat bahwa Tuhan 
mungkin memakai cara-cara yang luar biasa untuk memanggil para 
nabi dan rasul-Nya menekankan legitimasi pelayanan mereka 
sebagai juru bicara Allah kepada umatNya (baik pada masa 
Alkitab, maupun masa kini). Dengan memanggil mereka secara 
khusus, Allah menambahkan signifikansi tindakan dan kata-kata 
mereka yang kemudian masuk kitab suci. 
 

Musa (Kel 3), Samuel (1 Sam 3), Yesaya (Yes 6), dan 
Yehezkiel (Yeh 22) semua dapat mendengar suara yang dapat 
didengarkan yang berasal dari Allah untuk membimbing pelayanan 
tertentu. Namun, panggilan ini diarahkan kepada pelayanan di 
antara orang-orang yang seetnis dengan mereka. Oleh karena itu 
kita tidak memakai pengalaman mereka sebagai contoh bagi 
misionaris yang akan melakukan pelayanan lintas budaya. 

 
Selanjutnya akan dipaparkan beberapa tokoh Alkitab yang 

terkait dengan pelayanan lintas budaya: 
 
Yunus 
 

Yunus 1:2 mencatat  firman Allah kepada Yunus bahwa dia 
diutus ke kota non-Yahudi di Asyur sebagai duta Allah: ”Bangunlah, 
pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap 
mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada-Ku.” Jelaslah 
bahwa, tugas ini adalah pelayanan misi - Yunus perlu melintasi 
hambatan geografis, budaya, ras dan mungkin bahasa agar dia 
bisa memanggil orang Niniwe untuk bertobat. Yunus tidak menaati 
panggilan Allah itu, dan drama pemberontakannya mendorong 
narasi sampai pasal tiga, ketika Yunus akhirnya menyampaikan 
firman Allah kepada orang-orang Niniwe (3:4). Yang membuat 
Yunus sebagai kitab yang begitu signifikan sebagai teks misi 
adalah digambarkannya secara jelas kebencian terhadap orang 
asing (xenofobia) dan kekerasan hati Yunus. Dia lebih suka melihat 



orang Niniwe binasa daripada diberi kesempatan untuk bertobat 
dan menerima pengampunan Allah (4:1-3). Yunus 4:11 menyatakan 
keprihatinan Allah bagi 120.000 warga Niniwe sebagai objek kasih-
Nya yang berhak dan layak mendapatkan kesempatan untuk 
bertobat. Kita dapat menyimpulkan bahwa panggilan misi akan 
mengubahkan kebencian terhadap orang asing (xenophobia) dan 
ethnosentrisme12  yang melekat dalam diri seseorang, sehingga 
mereka bisa memandang orang asing juga layak menerima firman 
Allah. Orang yang dipanggil sebagai misionaris akan mengembangkan 
belas kasih terhadap orang dari budaya lain yang belum percaya 
kepada Yesus. 
 
Panggilan Kolektif 
 

Meskipun panggilan pribadi Yunus untuk menjalankan tugas 
sebagai misionaris adalah contoh nyata dalam Perjanjian Lama 
mengenai pelayanan lintas budaya, panggilan Israel secara kolektif 
untuk menjadi terang dan sumber berkat bagi bangsa-bangsa di 
sekitarnya tidak boleh diabaikan. Misalnya, dalam Ulangan 4:5-8 
Israel dipanggil untuk menaati hukum Taurat sebagai bentuk 
kesaksian kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. 1 Tawarikh 16 
mengungkapkan cita-cita bahwa Israel akan memimpin seluruh 
bumi untuk memuji Tuhan Tuhan dengan penuh  sukaria. Bangsa-
bangsa non-Yahudi baru akan memuji Tuhan, setelah mereka 
terlebih dahulu mendengar dan melihat kesaksian Israel tentang 
karakter dan tindakan Allah!  
 

Bernyanyilah bagi TUHAN, hai segenap bumi,  
  kabarkanlah keselamatan yang dari pada-Nya dari hari 

ke hari.  
Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa  
  dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala 

suku bangsa. (1 Taw 16:23-24; bdk. Maz 96:1-13). 
 

Nabi Yesaya menantikan  hari pada dikumpulkannya kembali 
sisa-sisa Israel di tanah perjanjian. Di sana, mereka menjadi saksi 
bagi bangsa-bangsa (Yes 11:1-12; 12:2-4). Panggilan-panggilan 
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kolektif untuk menjadi saksi kepada bangsa lain tidak pernah 
dilakukan oleh Israel, dan baru digenapi hanya dalam pribadi 
Yesus dan para murid diutusNya setelah kebangkitanNya . 
 
Injil-Injil 
 

Pada awal zaman Perjanjian Baru, Injil-Injil mencatat bahwa 
para murid tidak dipanggil untuk pelayanan lintas budaya. Bahkan, 
Yesus secara eksplisit membatasi kesaksian mereka pada awal itu: 

 
"Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau 
masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah 
kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." (Mat 
10:5-6). Meskipun membatasi, Yesus sendiri memberi pratanda 
dan teladan keprihatinan terhadap orang non-Yahudi dalam 
beberapa peristiwa, termasuk penyembuhan putri perempuan 
Siro-Fenisia, penyembuhan hamba perwira di Kapernaum 
dan percakapan dengan perempuan Samaria di Sikhar (Mrk 
7:24-30; Mt 8:5-13; Yoh 4; bdk. Mk 5:1-20; Yoh 12:20-22). 

 
Amanat Agung 
 

Semua pembatasan pada pelayanan lintas budaya tidak 
berlaku lagi pada waktu kebangkitan Yesus. Yesus memanggil 
para murid, memberi kuasaNya kepada mereka, dan memberi 
mandat kepada mereka: "jadikanlah semua bangsa murid-Ku" (Mat 
28:18-19). Amanat Agung ini adalah inti dari panggilan misi: bukan 
pengalaman subyektif dan pribadi, sebaliknya sebuah panggilan 
umum dan kolektif bagi para murid. Melalui para murid, setiap 
orang percaya sampai hari ini juga dicakup dalam rencana Allah 
untuk menjangkau dan memuridkan semua bangsa. Seperti dicatat 
sebelumnya, kata yang digunakan adalah ethne, berarti suku. 

Amanat misi ini tidak dicukup dilakukan hanya dengan menanam 
sebuah gereja di setiap negara (entitas geo-politik), tetapi harus 
diteruskan sampai 7000 lebih suku yang ada di muka bumi 
mendengar pemberitaan Injil dalam budaya mereka masing-masing 
karena ada orang yang secara aktif memberitakan Injil kepada 
mereka. 

 
Narasi Lukas tentang kenaikan Yesus menegaskan bahwa 

tugas para murid sebenarnya global (Kis 1:8). Para murid akan 



menjadi saksi Yesus "di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria 
dan sampai ke ujung bumi." Panggilan misi ini sifatnya universal, 
terus mengikat para pengikut Yesus dan tidak perlu diulang. 
Seorang Kristen pada abad pertama bahkan masa kini boleh dan 
harus menanggapi panggilan misi ini dan aktif  untuk  menjangkau 
dan memuridkan budaya asal mereka (Yerusalem), orang dari 
budaya/wilayah di dekat mereka (Samaria) serta orang jauh 
(sampai ke ujung bumi).13 
 
Petrus 
 

Dalam Kisah Para Rasul 10, panggilan Petrus untuk 
pelayanan lintas budaya diceritakan. Cerita itu mulai dengan Petrus 
menerima penglihatan supranatural, dan mendengar suara Allah. 
Akibatnya dia menyampaikan berita baik kepada orang Romawi, 
Kornelius serta seisi rumahnya. Peristiwa ini merupakan cerita 
panggilan yang sejati. Yang agak mengherankan adalah 
keterlambatan Petrus mengambil langkah ini. Sudah tigabelas 
tahun lewat sejak hari Pentakosta, dan pada waktu itu Petrus dan 
para murid hanya melintasi satu batasan etno-religius. Mereka 
telah menyampaikan Injil kepada orang Samaria, orang-orang dari 
berbagai suku dan bangsa yang ada di sekitar orang-orang Yahudi 
Palestina. Ketika Petrus datang ke rumah orang kafir, dia 
menitikberatkan bahwa dia masih hidup dengan tetap menaati 
peraturan Hukum Taurat: "Kamu tahu, betapa kerasnya larangan 
bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang 
bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka" (Kis 10:28). Namun, 
oleh karena penglihatan hewan najis di atap rumahnya, Petrus baru 
memahami lingkup global Injil, dan bahwa peraturan lama tentang 
halal dan haram sudah berlalu. "Tetapi Allah telah menunjukkan 
kepadaku, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak 
tahir" (Kis 10:28). 

 
Panggilan Petrus untuk pelayanan misi ini membuka pintu 

bagi agama Kristen menjadi agama dunia bagi semua orang tanpa 
memandang ras atau latar belakang, bukan hanya sekte mesianis 
dalam Yudaisme lagi. Walaupun demikian bukan Petrus, tetapi 
Paulus, yang kemudian masuk ke pintu yang terbuka itu dan 
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menjadi misionaris Kristen utama yang menjangkau bangsa-
bangsa bukan Yahudi. Kejadian Petrus bersama Kornelius biasanya 
tidak ditafsirkan sebagai pola normatif dalam pertobatan (karena 
jika demikian hanya orang yang berbahasa roh yang dapat 
dianggap benar-benar diselamatkan), apalagi kejadian ini bukan 
pola panggilan misi umum. Tuhan menggunakan cara-cara yang 
luar biasa, dan mengesahkan kecocokan pelayanan melintas 
budaya ini karena peristiwa ini adalah titik balik dalam sejarah 
keselamatan. Secara persis peristiwa ini menjadi saat Injil 
dilepaskan dari masa inkubasi di dalam agama Yahudi dan menjadi 
jalan keselamatan bagi semua orang, bukan hanya untuk  orang-
orang Yahudi. 
 
Paulus 
 

Pertobatan Paulus dan panggilannya, seperti yang dirangkum 
dalam Surat Galatia mirip dengan panggilan nabi-nabi kanonik 
seperti Yesaya dan Yeremia. Allah "telah memilih aku sejak 
kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya" (Gal 
1:15; bdk. Yes 49:1; Yer 1:5). Paulus secara khusus dipanggil 
untuk menjadi misionaris perintis kepada bangsa-bangsa (Gal 1:16; 
Kis 9:15). Paulus menjelaskan kepada orang percaya di Roma 
bagaimana dia memahami panggilannya: "dari Yerusalem sampai 
ke Ilirikum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan 
dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, 
bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat, di mana nama 
Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas 
dasar, yang telah diletakkan orang lain" (Rom 15:19-20). 
 

Ayat-ayat awal dari Kisah Para Rasul 13 kadang menunjukkan 
proses Allah memanggil seorang misionaris. 
 

Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi 
dan pengajar, yaitu: Barnabas dan Simeon yang disebut 
Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh 
bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada 
suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan 
berpuasa, berkatalah Roh Kudus: ”Khususkanlah Barnabas 
dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi 
mereka.” Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah 



meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka 
membiarkan keduanya pergi. (Kis 12:1-3). 
 
Kita lihat dalam kisah ini terdapat konteks ibadah bersama, 

doa dan puasa; dan pengajaran yang secara sadar diterima dari 
Roh Kudus, yang kemudian dilaksanakan oleh gereja Antiokhia 
yang setia.  

 
Apakah identifikasi tim misionaris  dengan  namanya melalui 

wahyu khusus menjadi pola normatif bagi orang percaya yang akan 
melayani sebagai misionaris? Sarjana Friesen dan Maxson menjawab 
dengan tegas, 'tidak'! Menurut mereka, faktor-faktor yang layak 
diulang adalah sebagai berikut: (a) orang-orang yang dipilih telah 
membuktikan kemampuan mereka dalam pelayanan (Kis 11:19-
30); (b) mereka telah membuktikan cocok  sebagai tim pelayan di 
Antiokhia; (c) kemampuan mereka untuk melayani di antara orang 
non-Yahudi (yang akan menjadi targetnya) telah terbukti (Kis 
11:20-26), dan (d) gereja yang mengutus mereka tidak kehilangan 
pemimpin setelah mereka berangkat.14 Menurut Friesen dan 
Maxson, pola gereja mula-mula ialah menggunakan hikmat dari 
Allah untuk membimbing kegiatan misi gereja. Wahyu khusus atau 
suara Tuhan yang disampaikan kepada pribadi tidak esensial atau 
normatif.15 

 
Satu peristiwa lain akan melengkapi survei selektif ini akan 

panggilan misi dalam Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul 16:9 
diceritakan penglihatan yang diterima oleh Paulus: "ada seorang 
Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya: 
”Menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami!” Setelah Paulus 
melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk 
berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik 
kesimpulan, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan 
Injil kepada orang-orang di sana." (16:9-10) Orang Kristen yang 
membangun teologi panggilan mereka  berdasarkan perikop ini 
akan mencari penglihatan, tanda supranatural atau mimpi sebagai 
panggilan mereka. Setelah mendapat wahyu supranatural semacam 
itu mereka mengumumkan bahwa mereka dipanggil untuk 
pelayanan misi di antara suku tertentu. Pada tingkat abstraksi yang 
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lebih luas, penerapan panggilan Makedonia adalah bahwa seseorang 
seharusnya melayani di mana ada kebutuhan atau undangan. 
 
Ringkasan 
 

Survei singkat tentang panggilan misi Alkitabiah tidak 
mendukung klaim bahwa Kisah Para Rasul 13 adalah normatif bagi 
gereja kontemporer. Sebuah peristiwa supranatural tertentu tidak 
diperlukan sebagai panggilan untuk melayani lintas budaya. Yang 
selalu ditekankan sebagai hal penting ialah misionaris tidak lagi 
dikuasai oleh ethnosentrisme mereka dan mereka diyakinkan 
tentang kebutuhan untuk menjangkau mereka yang dulu dianggap 
sebagai musuh atau najis (Yunus dan Petrus). Kasus Paulus juga 
menunjukkan perlunya pengambilan keputusan kolektif berdasarkan 
bimbingan Allah dan hikmat praktis (seperti kesesuaian calon 
misionaris untuk pelayanan).  

 
Amanat Agung dan Kisah Para Rasul 1:8 menentukan 

pemahaman mendasar bahwa semua orang percaya, sama 
dengan murid-murid pertama, memiliki tugas untuk terus-menerus 
aktif dalam melintasi batas-batas etnis untuk memberitakan Injil 
"sampai ke ujung bumi." Sebagai pendiri OMF, Hudson Taylor, 
menyatakan dengan tegas: "Amanat Agung bukanlah pilihan untuk 
dipertimbangkan, itu adalah perintah yang harus ditaati!"16 
 
Pandangan Kontemporer Mengenai Panggilan Misi 
 

Dalam pembahasan di atas, kita sudah mengetahui beberapa 
prinsip Alkitab tentang panggilan misi, sekarang kita akan melihat 
lebih jauh bagaimana orang-orang Kristen masa kini merasa 
terpanggil untuk melakukan pelayanan misi. Hal ini perlu kita ketahui. 
 
Kesadaran akan Kebutuhan Misi Lintas Budaya 
 

Sebuah motivasi yang kuat bagi banyak misionaris adalah 
keyakinan bahwa rencana Allah bagi dunia adalah supaya semua 
bangsa (suku) mendengar kabar baik dan diberi kesempatan untuk 
menanggapi dengan pertobatan dan iman. Penglihatan surga 
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dalam Wahyu 5:9 mengambarkan orang-orang dari "tiap-tiap suku 
dan bahasa dan kaum dan bangsa" menyembah Anak Domba. 
Masa depan ini hanya bisa diwujudkan jika orang Kristen 
membawa kabar baik melintasi batas-batas geografis, budaya dan 
bahasa dan memberitakannya kepada mereka yang belum 
mendengar. Jika Injil akan diberitakan kepada semua bangsa untuk 
menaati Amanat Agung, maka orang-orang Kristen masa kini harus 
memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum terjangkau. 
Proklamasi Injil membutuhkan duta Injil yang diutus oleh gereja 
untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum 
percaya (Rom 10:9-17). Logika ini mendorong William Carey, yang 
dikenal sebagai bapa gerakan misi Protestan, menganjurkan 
didirikannya lembaga misi, bahkan menawarkan diri sebagai 
misionaris perintis yang mau diutus ke orang yang belum 
terjangkau. 
 
Kebutuhan Pelayanan Misi di Indonesia 
 

Operation World, yang diterbitkan oleh lembaga misi 

Operation Mobilisation, mencatat bahwa dari 240 juta penduduk 
Indonesia, hanya 35 juta orang yang mengaku Kristus sebagai 
Tuhan. Di Indonesia ada lebih dari 700 suku, dan di antaranya 
masih ada 200 suku yang belum terjangkau dengan kesaksian 
Kristen.17  

 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi 

untuk Aku?" (Yes 6:8) Beberapa dari suku ini adalah tetangga 
dekat orang Kristen Indonesia, yang artinya mereka hanya perlu 
perjalanan kurang dari sehari untuk tiba di wilayah yang tidak ada 
gereja yang memberi kesaksian akan Injil. Siapakah yang diutus 
Allah untuk menjangkau jutaan jiwa yang belum mendengar berita 
baik? Andakah orang itu? 
 
Belas Kasihan Kepada yang  Terhilang 
 

Seperti terlihat dalam kutipan William Booth di pembukaan 
artikel ini, kepedulian terhadap nasib kekal mereka yang belum 
percaya kepada Kristus adalah motivator yang kuat. Orang Kristen 
yang percaya bahwa iman kepada Yesus adalah satu-satunya 
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jalan ke surga (Yoh 14:6; Kis 4:12), merasakan kesedihan dan 
beban bagi jiwa-jiwa mereka yang sedang terpisah dari Tuhan 
karena dosa mereka (lih. Rom 9:2-3). Karena Allah begitu 
mengasihi dunia ini (Yoh 3:16), maka orang percaya juga harus 
mengasihi dunia ('dunia' di sini berarti manusia berdosa yang tidak 
mau mengenal Allah). Sebagai penerima Injil, semua orang 
percaya dipanggil untuk mencurahkan tenaga dan sumber daya 
mereka sehingga jangan ada yang binasa karena tidak ada 
kesempatan untuk mendengar kabar baik (2 Kor 5:14; 2 Pet 3:9). 
Stewart Dinnen, seorang misionaris WEC, merenungkan keistimewaan 
keselamatan yang diterima oleh orang percaya berkata demikian: 
"Jika kita menghargai kehidupan kekal sebagai harta utama kita, 
logika mendesak bahwa memberitakan kabar baik tentang 
kehidupan kekal itu harus menjadi tujuan utama kita."18 
 
Menanggapi Panggilan 
 

Banyak misionaris menunjuk titik balik dalam kehidupan 
mereka ketika seorang pengkhotbah menyampaikan sebuah 
tantangan yang mempengaruhi mereka secara drastis.19 Misionaris 
Jim Elliott yang dimartir di Ekuador, menyatakan: "Orang yang 
menyerahkan apa yang tidak bisa pertahankannya untuk 
memperoleh apa yang tidak dapat hilang adalah orang yang sangat 
bijak."20 C.T. Studd, misionaris Inggris ke Afrika dan Asia, dan 
pendiri lembaga misi WEC, mengucapkan, "Jika Yesus Kristus 
adalah Allah dan memberikan diriNya bagi saya, maka tidak ada 
pengorbanan yang terlalu besar yang dapat saya berikan 
kepadaNya." Studd juga berkata "Beberapa orang ingin hidup 
dalam lingkungan lonceng gereja, saya ingin menjalankan misi 
penyelamatan satu meter dari neraka."21 Contoh terakhir dari Keith 
Falconer, misionaris Skotlandia pada abad kesembilan belas "Saya 
memiliki satu lilin kehidupan untuk dinyalakan, dan saya lebih suka 
menyalakannya di negeri yang penuh dengan kegelapan daripada 
di negeri yang dibanjiri cahaya." 
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Tiga tahun sekali, InterVarsity Christian Fellowship di 
Amerika Serikat (di Indonesia, Perkantas) menyelenggarakan 
konferensi misi 'Urbana'. Beberapa pembicara terkenal, misionaris 
dan pengkhotbah hebat diberikan kesempatan berbicara kepada 
peserta yang jumlahnya kurang-lebih 16.000 orang. Tujuan utama 
mereka adalah membangkitkan keyakinan dan mengajak peserta 
konferensi untuk ambil bagian dalam pelayanan misi. Baru-baru ini, 
tahun 2012, lebih dari 4000 mahasiswa mengambil komitment 
untuk melayani Tuhan dalam misi lintas budaya jangka panjang 
sebagai langkah tanggapan pribadinya di Urbana 2012.22 
 
Misi Jangka Pendek 
 

Sebagian besar misionaris 'karir' (yang melayani lintas 
budaya lebih dari 2 tahun) pernah melayani dalam 'mission trip' 

(misi jangka pendek) sebelum mendaftar di lembaga misi untuk 
pelayanan jangka panjang. Banyak remaja dan pemuda mengalami 
pertumbuhan besar dalam iman dan komitmen untuk melayani 
Tuhan melalui misi jangka pendek (1 minggu sampai 2 tahun). 
Lembaga seperti Youth With a Mission dan Operation Mobilisation 
dengan sengaja mendidik dan mengutus tim jangka pendek sebagai 
strategi agar orang percaya menjadi murid Yesus berkomitment 
dan aktif sepanjang hidup mereka dalam pelayanan lintas budaya. 
Misi jangka pendek adalah konteks yang sangat umum pada masa 
kini di mana panggilan misi mulai dirasakan atau dikonfirmasikan. 
 
Pandangan dari Lembaga Misi 

 
Sekalipun sebagian besar lembaga misi mencari calon yang 

percaya bahwa mereka telah dipanggil untuk pelayanan lintas 
budaya, sangat sedikit dari lembaga misi bersikeras panggilan itu 
harus dalam bentuk supranatural atau suara Tuhan yang didengar 
oleh calon misionaris. Selain itu, mau tidak mau bentuk 
panggilannya, semua calon misionaris dievaluasi apakah mereka 
cocok untuk pelayanan lintas budaya. Secara khusus, calon 
misionaris harus dewasa rohani dan sudah pernah pelayanan 
dalam budaya lokal, dapat menyetujui doktrin lembaga dan mitra 
lembaga di ladang pelayanan, memiliki kualifikasi akademik (baik 
dalam teologi maupun kejuruan, misalnya medis, pendidikan atau 
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manajemen), sehat badan dan memiliki kepribadian dan keterampilan 
sosial yang diperlukan untuk hidup lintas budaya.23 Proses evaluasi 
ini akan mengkonfirmasi atau membantah panggilan misi calon 
misionaris lintas budaya. 
 
Misi Sebagai Tanggung Jawab Individu dan Bersama 
 

Sejak 1980-an perkembangan yang signifikan telah terjadi di 
banyak gereja barat arus utama. Semakin banyak gereja sekarang 
memandang misi sebagai kegiatan inti dan karakteristik gereja 
lokal. Misi tidak lagi dipahami hanya sebagai kegiatan pelengkap 
dalam kegiatan sehari-hari gereja lokal (didelegasikan kepada 
individu yang diutus ke luar negeri). Misi telah bergerak dari pinggir 
ke pusat dalam kehidupan gereja. Salah satu dorongan untuk 
perubahan fokus ini muncul dari kesadaran bahwa gereja barat 
sedang mengalami penurunan. Di negara-negara yang mayoritas 
penduduknya Kristen, hanya sebagian kecil yang tetap pergi ke 
gereja secara teratur. Pemimpin gereja baru menyadari bahwa 
sebenarnya ladang misi bukan di luar negri tetapi di lingkungan 
lokal mereka.24 Pola pikir kolonial lama, yaitu bahwa ada dunia 
Kristen di negara barat dan ladang misi di negara timur sudah (dan 
selayaknya) tidak berlaku lagi. Pada masa kini, misi semakin 
dipahami sebagai “from everywhere to everywhere” (dari setiap 
tempat ke mana-mana). 

 
Secara teologis, perubahan telah terjadi sehingga banyak 

teolog mengakui bahwa missio Dei (misi Allah) adalah tema utama 

yang mendasari sejarah keselamatan.25 Allah adalah Allah yang 
misioner, tetapi umatnya sering gagal menyadari fakta itu dan 
sering mengabaikan bekerjasama dengan Allah dalam misiNya di 
dunia ini. "Tujuan misi Allah mencakup seluruh alam semesta, 
berkaitan dengan pemulihan segala sesuatu, pembentukan shalom, 

pemulihan ciptaan dan kedatangan Kerajaan Allah serta penebusan 
manusia berdosa dan membangun gereja."26  
 

                                                 
23

 Friesen & Maxsen, Op. cit., 329. 
24

 L. Newbiggin, Foolishness to the Greeks, (Grand Rapids: Eerdmans, 1986) and The 
Gospel in a Pluralist Society, (Grand Rapids: Eerdmans, 1989). 
25

 Istilah missio Dei muncul pertama kali di International Missionary Conference in Willingen, 
Germany in 1952, tetapi beberapa dekade lewat sebelum konsep missio Dei disiarkan secara 
luas. 
26

 S. Murray, Church Planting (Carlisle: Paternoster, 1998), 31. 



Dearborn berkata: 
 
Gereja adalah buah dari misi Allah (yaitu, orang-orang yang 
telah Dia tebus) maupun agen misiNya (yaitu persekutuan 
yang dipakaiNya untuk menebus dunia). ... 'Kita salah jika 
kita percaya bahwa gereja Tuhan yang mempunyai misi di 
dunia, dan hanya benar jika kita mengerti bahwa Tuhan 
misilah yang memiliki gereja di dunia ini.'27 

 
Pada tahun 2004, Gereja Anglikan di Inggris menerbitkan 

sebuah laporan penting, Mission-Shaped Church (Gereja berbentuk 

misional). Laporan ini memanggil semua gereja Anglikan untuk 
mengakui bahwa "gereja dipanggil untuk, pada hakikatnya, bukan 
kebetulan, berkarakter misional. Gereja seharusnya semakin 
membuka diri dan bisa bergaul dengan semua orang (outgoing) 
supaya bisa memperbanyak dirinya, oleh Roh, dalam semua 
berbagai ekspresi yang dibutuhkan."28 Di Indonesia, setelah 
periode tahun 2000-an ketika banyak denominasi yang sudah 
mapan mengurangi upayanya untuk menanam  gereja baru, sudah 
waktunya untuk meningkatkan perhatian dan alokasi sumber daya 
(baik finansial maupun hamba Tuhan) guna menjangkau orang 
belum percaya lokal serta lintas budaya. 
 
Langkah-Langkah Praktis 
 

Langkah-langkah praktis berikut dapat diupayakan oleh 
pribadi dan gereja-gereja yang mau menanggapi dengan setia 
kepada Allah dalam pelayanan misi lintas budaya. 
 

1. Setiap orang percaya semestinya mengakui bahwa 
memberitakan Injil kepada semua suku dan bangsa di 
seluruh bumi adalah tugas utama yang dipercayakan Tuhan 
kepada gereja, dan oleh karena itu setiap orang percaya 
memiliki peran dalam misi lintas budaya. (Mat 28:18-20; Kis 
1:8). 

 

                                                 
27

 Mission and Public Affairs Council (Church of England), Mission-Shaped Church, (London: 
Church House Publishing, 2004), 85. 
28

 Ibid., 36. 



 

2. Paling tidak semua orang Kristen dapat berpartisipasi dalam 
pelayanan misi ini dengan mendoakan seorang atau tim 
misionaris tertentu dan mempersembahkan dukungan finansial 
khusus untuk misi. Sebuah gereja dapat mengembangkan 
doa tersebut dengan menjalin kemitraan bersama lembaga 
misi dan mendistribusikan berita dan pokok doa para 
misionaris baik di Indonesia maupun di luar negeri dan 
meminta pemimpin doa syafaat umum menjadikan misi 
sebagai pokok doa.  

 
3. "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." (Mat 

6:21). Gereja-gereja dan sinode yang mengalokasikan 10% 
atau lebih dari anggaran mereka khusus untuk pekabaran Injil 
dan misi adalah gereja yang bertumbuh. Prioritas finansial 
mereka mencerminkan dan membentuk prioritas hati mereka. 
Mempersembahkan dana untuk misi memperluas pandangan 
dan meningkatkan iman jemaat dengan menghubungkan 
mereka bersama karya utama Allah, yaitu memberkati 
bangsa-bangsa. Sebaliknya, gereja-gereja yang tidak 
mengalokasikan anggaran mereka secara khusus untuk 
pekabaran Injil dan misi sering tidak mengalami perkembangan 
dan bersifat tertutup. Individu juga harus rela menabur dana 
untuk pelayanan misi, dan menuai pahala dengan melihat 
jiwa-jiwa diberkati dan diselamatkan melalui persembahan 
mereka. 

 
4. Jangan menunggu bimbingan supranatural khusus baru mau 

mengambil langkah awal untuk masuk dalam pelayanan misi 
lintas budaya.  Orang yang menyerahkan diri kepada Kristus 
harus melangkah dalam iman yang didasari oleh asumsi 
Alkitabiah bahwa Allah bisa memakai mereka untuk 
melakukan pelayanan lintas budaya, daripada asumsi bahwa 
Allah 'memanggil' mereka tetap tinggal di lingkungan dan 
budaya asalnya. 

 
5. Mengakui bahwa tidak semua orang Kristen akan memiliki 

atribut fisik, pendidikan dan pribadi yang diperlukan untuk 
pelayanan lintas budaya, gereja harus mendukung setiap 
anggota untuk mengidentifikasi dan mengembangkan karunia 
pelayanan mereka masing-masing, termasuk secara aktif 



mengidentifikasi dan membina orang-orang yang bisa melayani 
lintas budaya. 

 
6. Gereja dapat memperoleh lebih banyak pemahaman dan 

mendorong keterlibatan jemaat dalam misi dengan 
melaksanakan kursus kesadaran misi seperti 'Kairos',29 
menjalankan sebuah konferensi misi, mengundang pembicara 
misionaris untuk menantang anggota untuk terlibat dalam 
pelayanan misi, atau melakukan 'mission trip', perjalanan misi 
jangka pendek. 

 
7. Individu yang mau mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan 

mereka, dan dengan patuh mengejar peran khusus mereka 
dari Amanat Agung sebagai misionaris lintas budaya, harus 
menjalin hubungan dengan lembaga misi lokal untuk 
mengetahui lebih lanjut, menguji kesesuaian mereka dan 
menerima saran dan dorongan supaya mereka dapat 
bertumbuh sampai siap melayani Tuhan dalam konteks lintas 
budaya. 

 
KESIMPULAN 

 
Rencana Allah bagi dunia adalah bahwa orang-orang dari 

setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa akan berdiri di hadapan 
takhta Allah, menyembah Anak Domba untuk selama-lamanya 
(Wahyu 5:9). Allah memanggil semua orang percaya untuk aktif 
mendukung misionaris atau secara pribadi melintasi batas-batas 
budaya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum 
terjangkau. Ini adalah panggilan untuk semua orang percaya. Yang 
bervariasi hanyalah bentuk partisipasi masing-masing orang 
percaya. Semua harus setia dalam doa. Semua harus mendukung 
misi dan pekabaran Injil secara finansial. Dan beberapa orang 
harus mengambil langkah iman dan pergi. Kehidupan kelas 
menengah yang nyaman adalah tujuan kosong dan gangguan yang 
sangat mengganggu yang membuat orang sulit mendengar dan 
menanggapi panggilan Tuhan untuk menjalankan pelayanan misi. 
Apakah orang Kristen Indonesia seperti umat Allah pada zaman 
Yehezkiel: "kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk 
melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk 
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mendengar, tetapi tidak mendengar (Yeh 12:2) atau seperti murid-
murid gereja mula-mula yang tetap setia menaati panggilan Tuhan 
dan memberi kesaksiannya kepada Kristus dengan demikian: 
"tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa 
yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar" ?(Kis 4:20)



 

 

 

 

 

 

PENEBUSKU HIDUP  
 
 

Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di 
atas debu. (Ayub 19:25) 

 
 

Nike Pamela 
 
 

ABSTRAKSI 
 

Tulisan ini mengupas identitas “penebus” yang menjadi 
obyek ucapan Ayub dalam 19:25. Sebelum mengupasnya, akan 
dipaparkan  terlebih dahulu struktur Ayub 19 serta konsep umum 
“penebus” dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya akan ditampilkan 
berbagai penafsiran tentang identitas “penebus” Ayub. Penulis 
meyakini bahwa “penebus” yang dimaksud Ayub adalah Allah 
berdasarkan keunikan pemakaian konsep Allah dalam kitab Ayub, 
berdasarkan perbandingan “redeemer passages” yang ada dalam 
kitab Ayub serta keindahan struktur chiastic-nya dalam 19:25-26.  

 
Kata Kunci : Penebus, Ayub, Allah. 

 
PENDAHULUAN 

 

Memahami kitab Ayub bukanlah sebuah pekerjaan yang 
mudah. Selain karena panjangnya kitab, tantangan dalam memahami 
kitab ini terletak pada prinsip “interpreting individual passages in the 
light of the overall literary structure”.1 Artinya dalam memahami 

satu bagian dari kitab ini harus diawali lebih dahulu dengan 
memahami dan menjelaskan seluruh bagian kitab. Dengan 
demikian butuh lebih banyak waktu untuk menafsirkan kitab ini, 
bahkan untuk menafsirkan satu pasal ataupun satu ayat dalam 
kitab ini. Di sinilah letak keunikan hermeneutika kitab Ayub yang 
mungkin tidak dapat diaplikasikan dalam menafsirkan kitab-kitab 
lainnya.   
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Bibliotheca Sacra 151 (Oct-Dec 1994), 395 



 

Namun sayangnya keunikan dalam memahami kitab Ayub ini 
justru juga menjadi kesalahpahaman yang acapkali dilakukan. 
Salah satunya adalah penekanan secara berlebihan terhadap 
‘kesalehan atau kesabaran Ayub dalam ujian’ tanpa pemberian 
gambaran yang jelas tentang pergumulan total Ayub menghadapi 
ujian tersebut.2 Termasuk pula bagian yang sedang menjadi 

pembahasan dalam tulisan ini, yaitu Ayub 19:25, seringkali dikutip 
sedemikian rupa untuk mewakili gambaran iman ideal seorang 
Ayub, sehingga sosok “penebus” yang didambakan Ayub akhirnya 
harus bergeser mengikuti pemahaman sekilas tersebut.  

 
STRUKTUR AYUB 19 

 
Bagian ini muncul sebagai bagian dari putaran kedua (12:1-

20:29) dari siklus percakapan yang dilakukan oleh Ayub dan tiga 
orang temannya, Elifaz, Bildad dan Zofar. Pasal 19 ini merupakan 
jawaban Ayub terhadap tuduhan yang dilontarkan Bildad kepada 
Ayub (pasal 18). Tuduhan Bildad sendiri merupakan respon dari 
pembelaan yang dilakukan Ayub pada pasal 16-17. Pasal 19 ini 
pada dasarnya merupakan bentuk keluhan Ayub terhadap teman-
temannya yang terus menuduh keberdosaannya sebagai alasan di 
balik penderitaan yang dialaminya (ay. 2-3).  
 

 Siklus Pertama 
(3-11) 

Siklus Kedua 
(12-20) 

Siklus Ketiga 
(21-27) 

Ayub 3 12-14 21 
Elifaz 4-5 15 22 

Ayub 6-7 16-17 23-24 
Bildad 8 18 25 

Ayub 9-10 19 26-27 
Zofar 11 20 - 

 
Secara gamblang, Ayub 19 yang merupakan respon kelima 

Ayub (tetapi merupakan rangkaian ke-enam) dapat dibagi menjadi 
beberapa bagian yang menjadi kerangka berpikir Ayub dalam 
meresponi ucapan Bildad pada pasal 18.3  
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Ay. 1-6            Keluhan Ayub terhadap teman-temannya 
Ay. 7-12 Keluhan Ayub terhadap permusuhan yang 

dilakukan Allah kepadanya 
Ay.13-20 Keluhan Ayub terhadap pengasingan yang 

terjadi padanya 
Ay. 21-27 Permohonan meminta pertolongan dan 

pernyataan tentang jaminan 
Ay. 28-29      Peringatan Ayub untuk teman-temannya 

 
Ucapan Bildad di pasal 18 sendiri begitu sederhana untuk dibuatkan 
semacam kerangka: ay. 2-4 merupakan keluhannya terhadap 

Ayub, ay. 5-21 menggambarkan nasib orang fasik.   
 

SEKILAS MEMAHAMI AYUB 19  
(Berdasarkan Struktur) 

 
Dengan membaca keseluruhan pasal 19 ini, akan didapati 

kesan bahwa pada bagian ini : 
 
Ayub 19:1-6 
 

Ayub sedang menjawab tuduhan Bildad di pasal 18 yang 
menyamakan dirinya dengan orang fasik. Sebenarnya tuduhan 
teman-teman Ayub memiliki kesamaan tema, yaitu kehancuran 
orang fasik, kecuali ucapan Elifaz pada siklus ke-tiga (pasal 22).4 
Walaupun bagian ini sedang menjawab tuduhan Bildad, ucapan 
Ayub sebenarnya ditujukan kepada semua temannya (perhatikan 
pemakaian bentuk orang kedua maskulin jamak pada ayat 2,3 dan 
5). Untuk menggambarkan kualitas dan kuantitas serangan 
tuduhan teman-temannya, Ayub menggunakan gaya bahasa 
hiperbola,”Sekarang telah sepuluh kali kamu menghina aku” (ay. 
3).5 Padahal jika dihitung baru lima kali teman-teman Ayub 
menghina dia (Elifas 2x: pasal 4-5, 15; Bildad 2x: pasal 8-18;  Zofar 
1x: pasal 11). Akhirnya, Ayub meminta mereka  untuk menyadari 
bahwa apa yang menimpanya ini merupakan tindakan 
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ketidakadilan Tuhan padanya (ay. 6) yang seolah-olah menjeratnya 
supaya dia jatuh.  

 

Ayub 19:7-12 
 

Kali ini Ayub mengarahkan tuduhannya kepada Allah (orang 
ketiga tunggal maskulin). Ucapan Ayub dalam ay. 7 “aku berteriak: 
Kelaliman!, tetapi tidak ada yang menjawab “ memiliki kemiripan 
dengan yang ada di Habakuk 1:2 “aku berseru kepada-Mu: 
"Penindasan!" tetapi tidak Kautolong? Kata “kelaliman” dan 

“penindasan” (LAI) yang dipakai juga adalah kata yang sama sm'Þx, 

yang merupakan kata yang biasa dipakai untuk teriakan minta 
pertolongan karena diperlakukan secara tidak adil (Yer 20:8).6 

Untuk menggambarkan tindakan ketidakadilan perlakuan Tuhan 
kepadanya, Ayub memakai beberapa metafora, seolah-olah Tuhan 
itu seperti penutup dan penghalang jalannya (ay. 8),  penanggal 
kemuliaannya (ay. 9), tukang kebun yang mencabut akar pohon 
(ay. 10), tentara perang yang menyerang kemahnya (ay. 12). 
Dengan kata lain, Allah secara aktif menyerang Ayub.   

 
Ayub 19:13-20 
 

Di bagian ini Ayub menggambarkan secara detil bagaimana 
orang-orang dekatnya menjauh darinya karena tindakan Allah. 
Bervariasinya penggunaan berbagai macam perbendaharaan kata 
untuk menghubungkan relasi sosial Ayub seimbang dengan 
kemunculan banyak variasi kata untuk menggambarkan usaha 
‘melepaskan diri’ (separation) dari Ayub,7 cenderung merupakan 

gambaran penekanan hebatnya pemutusan relasi sosial Ayub 
akibat penderitaannya.  

 

Ayub 19:21-27 
 

Bagian ini dimulai dengan dua kali kemunculan permohonan 
“Kasihanilah aku” yang menunjukkan penekanan permintaan Ayub 
kepada teman-temannya untuk memahami bahwa penderitaan 

                                                 
6
  Hartley, p. 285 

7 
 Dan Mathewson, Death and Survival in the Book of Job: Desymbolization and Traumatic 

Experience - Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 450 (New York: T&T Clark, 
2006),  95-96 



yang dialaminya adalah karena Allah. Keyakinan Ayub bahwa apa 
yang dialaminya akan terus dikenang dan pengharapan tentang 
adanya seorang penebus, bahkan seandainya dia mati terlebih 
dahulu, merupakan inti bagian ini.  
 
Ayub 19:28-29 
 

Peringatan Ayub pada bagian ini ditujukan kepada teman-
temannya yang terus menerus menuduhnya sebagai orang fasik 
agar mereka menyadari keberadaan penghakiman di masa 
mendatang. Peringatan ini merupakan konsekuensi logis dari 
keyakinannya tentang penebus yang akan membenarkan dirinya.   

 
DEFINISI “PENEBUS” DALAM PERJANJIAN LAMA 

 
Kemunculan istilah “penebus” (LAI) dalam Ayub 19:25 akan 

sangat membingungkan pembaca modern (bandingkan dengan 
pemahaman orang Indonesia sendiri tentang “penebus”).  Beberapa 
versi Inggris-pun lebih memilih “vindicator” dari pada “penebus.”8  
 

Istilah lae_GO ‘penebus’ dalam Alkitab muncul pertama kali 

dalam Imamat 25:26. Secara umum istilah lae_GO ini merupakan 

bagian dari istilah hukum keluarga bangsa Israel.9 Kata ini berasal 

dari kata kerja la;G' yang arti dasarnya diperdebatkan: ‘to 

reproach, rebuke, cover, protect.”10 Singkatnya, lae_GO ini memiliki 

beberapa fungsi dalam konteks hukum keluarga Israel, yaitu:
11

 

 

1. lae_GO memperoleh hak membeli kekayaan yang dijual oleh 

kerabatnya (Imamat 25:25) 

2. lae_GO berhak membeli kekayaan yang statusnya sedang ada 

dalam bahaya karena dapat hilang oleh orang asing/tak 
dikenal (Yeremia 32:6ff) 
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3. lae_GO secara moral (bukan legal) berkewajiban untuk 

mendukung janda dari kerabat dekatnya yang sedang 
membutuhkan biaya hidup melalui ladang yang dimilikinya 
(Rut 4:4) 

4. lae_GO berkewajiban menebus kerabat yang harus menjadi 

budak karena jatuh miskin (Imamat 25:47) 

5. lae_GO berkewajiban menuntut hutang darah ketika terjadi 

penumpahan darah (Bilangan 35:17ff) 

 
Jika disimpulkan, salah satu tujuan utama pembentukan ide 

tentang lae_GO adalah restorasi.12 Tidak dapat disangkal, ide tentang 

keberadaan seorang lae_GO dapat berfungsi dengan efektif di 

masyarakat Israel kuno karena adanya landasan hubungan 
perjanjian antara bangsa Israel dan Tuhan (Ulangan 25:18). Di 
dalam segala bentuk pelanggaran terhadap hubungan tersebut, 
selalu ada restorasi yang dalam hal ini idenya selalu datang dari 
Tuhan. Hal ini juga diperlakukan dalam hubungan sosial antara 

masyarakat Israel; di sinilah pula seorang lae_GO menjalankan 

fungsinya.  
 

Dalam beberapa bagian PL, Allah juga disebut dengan 
“penebus” (Maz. 19;15; 78:35; Amsal 23:11; Yer. 50:34). Bagian 
lainya merujuk Allah sebagai penebus (Yes. 41:14; 43:14; 44:6) 
dan Allah yang melakukan tindakan penebusan untuk umat-Nya 
(Kel. 6:6; 2 Sam 7:23; Neh. 1:10).13 

 
IDENTITAS “PENEBUS” DALAM AYUB 19:25 

 
Pasal 19:25-27 merupakan salah satu dari beberapa bagian 

lainnya (Ayub 9:32-35; 16:18-22) yang disebut dengan “redeemer 
passages”.14 Ciri-ciri yang menandai redeemer passages ini adalah 
: 1. kemunculan konteks bentuk “ratapan”; 2. diakhiri dengan 

                                                 
12

 Hubbard, 12. Moore, 31-32. 
13 

John Telgren, The Identity of Job’s Goel in Job 19:25 – Qoheleth Web Ministry, 1994, 2 
14 

Norman Habel, “Only the Jackal Is My Friend” : On Friends and Redeemers in Job - 
Interpretation 31 (1977) 232. Michael D. Oblath menyebutnya “Advocate Passages” dalam 
tulisannya Job’s Advocate: A Tempting Suggestions – Bulletin of Biblical Research 9 (1999) 
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teriakan keputusasaan (9:35b; 16:22; 19:27c) yang merupakan 
respon eksplisit dari sebuah ratapan yang disertai dengan harapan 
yang belum tergenapi; 3. sosok yang digambarkan semacam 
“penebus” itu merupakan gambaran yang tidak mungkin.15

  

 
PENEBUS – Yesus Kristus 
 

Clement of Rome (I Clement 26.3) adalah penulis era 
postapostolik yang pertama kali mengutip ayat ini dalam konteks 

kebangkitan; bahkan Origen mengidentifikasi lae_GO dengan 

Kristus.16 Pandangan ini diikuti pula oleh Agustinus dan Jerome. 
Hanya John Chrysostom yang menolak ayat ini sebagai pendukung 
pandangan tentang kebangkitan dan hanya menafsirkannya 
sebagai suatu pengharapan akan pemulihan dalam kehidupan ini. 
Penggunaan Ayub 19:25-27 sebagai bentuk nubuatan akan 
adanya kebangkitan setelah kematian, berlangsung terus hingga 
jaman Reformasi, bahkan hingga abad 19.17 Baru pada abad 19 
itulah terjadi perbedaan pandangan yang secara mayoritas terbagi 
menjadi 2, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa harapan 
Ayub akan intervensi penebus itu akan terjadi sebelum 
kematiannya (ante mortem) atau bahwa penebus yang diharapkan 
Ayub tersebut akan bangkit sesudah kematian Ayub (post mortem). 
Pandangan ante mortem ini lebih banyak mendapat dukungan 
karena memang dalam kitab Ayub, pilihan untuk kehidupan setelah 
kematian tidak muncul (bdg. Ayub 14:14).  

  
PENEBUS – Seseorang yang Hidup (Kerabat) 
 

Dengan menjelaskan latar belakang budaya tentang konsep 
kematian dalam dunia Jaman Batu (misalnya tentang tulisan di 
nisan, pelaksanaan penguburan, konsep tentang kehidupan 
setelah kematian, dll), Suriano membandingkannya dengan konsep 
yang muncul di Ayub 19, termasuk di dalamnya dia membandingkan 
konsep “penebus” dalam Ayub dengan konsep “penebus” dalam 
PL, terutama kitab Rut.18 Dari hasil penelusurannya, Suriano 
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menyimpulkan bahwa “penebus” yang dimaksudkan Ayub 
bukanlah makhluk surgawi, melainkan salah satu kerabat dari 
keluarga besar Ayub yang akan bertanggungjawab untuk 
menentukan apakah penguburan Ayub kelak telah sesuai/pantas 
sebagaimana seharusnya, sekaligus untuk meyakinkan bahwa 
namanya akan terus hidup walaupun dia telah mati.  
 
PENEBUS – Perwujudan dari Keluhan Ayub 
 

D.J.A. Clines menafsirkan “penebus” yang disebutkan Ayub 
dalam ay. 25 bukan Allah, bukan pula makhluk surgawi lainnya.19  
Dengan membedakan tentang “what Job knows or believes”, “what 
Job desires” and “what Job wishes” dan bahwa dalam pasal 19 ini 
dijelaskan tidak ada seorangpun baik Allah maupun kerabat-
kerabatnya yang akan membelanya, Clines menyimpulkan bahwa 
“penebus” Ayub adalah teriakan atau tangisannya sendiri yang 
menuntut keadilan kepada Allah yang sekaligus berbicara untuk 
kepentingannya.20 What Job knows/believes adalah bahwa pada 
akhirnya dia akan dibenarkan tetapi bukan sebelum dia mati dan 
juga bukan karena Allah itu adil tetapi karena alasannya itu benar. 
What Job desires adalah ingin melihat Allah yang akan 
membenarkannya sebelum dia mati. Dan what he wishes adalah 
bahwa bantahan ketidakbersalahannya dapat terus dipertahankan 
di bumi secara permanen karena sorga merupakan pihak yang 
tidak bisa diandalkan untuk memperoleh pembenaran. 21  
 

Ketika Ayub berkata “Penebusku hidup”, hal itu merupakan 
keyakinan Ayub bahwa dengan mem-personifikasi-kan teriakan 
atau tangisan untuk meminta keadilan itu sebagai makhluk hidup 
yang akan tetap hidup walaupun nantinya dia mati terlebih dahulu, 
maka penebus yang hidup itu akan tetap menyuarakan tuntutan 
keadilannya.  
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PENEBUS – Makhluk Surgawi (Selain Allah) 
 

Beberapa penulis lainnya dengan dipelopori oleh Sigmund 
Mowinckel mempelopori ide tentang makhluk surgawi lainnya 
selain Allah yang menjadi “penebus” Ayub.22  Keberatan mendasar 
pandangan yang menolak Allah sebagai “penebus” Ayub adalah 
bahwa Ayub secara konsisten memandang Allah sebagai 
penyerangnya bukan pembelanya, musuhnya bukan temannya, 
pendakwanya bukan pembela.23 Jadi tidak mungkin Allah yang 
adalah musuh Ayub juga bertindak sebagai “penebus” Ayub.  

 
Dengan melanjutkan pendekatan –pendekatan para 

pendahulunya yang melihat 19:23-27 ini dalam konteks paralelisme 
dengan mitos penciptaan orang Kanaan dan Babilonia, William 
Irwin “mengembangkan”nya dengan mengembangkan pemahaman 
tentang dialog dan kesatuan seluruh kitab.24 Menurut Irwin, salah 
satu bukti yang mendukung pendapat bahwa Ayub sedang merujuk 
pada “penebus” yang adalah makhluk surgawi lainnya adalah 
paralelisme pada kisah dewa Anat yang sedang berbicara kepada 
El,25  
 

In my dream, O gentle-hearted El,  
In my vision, O Creator of Creatures,  
The skies were raining fatness,  
The wadis were running with honey —  
So I know that Baal Puissant is alive,  
That his highness, the lord of the earth still exists 

 
Dengan pula membandingkan konsep mitos bangsa-bangsa 

kafir saat itu, “penebus” yang dimaksudkan Ayub itu mengarah 
pada eksistensi seorang “messenger” (malaikat?; Ayub 33:23) atau 
pula “personal god”. Namun pandangan Irwin ini diakui sebagai 
pandangan yang belum konklusif.26  
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Pandangan lain yang hampir senada adalah pemaparan 
tentang konsep Allah yang dipaparkan Curtis; dia membedakan 
konsep Ayub tentang Allah menjadi 2 bagian.27 Menurut Curtis, 
dalam konsep Ayub, Allah yang memusuhi dia dan yang sekaligus 
dia tolak adalah Allah yang Berkuasa tetapi tidak peduli dengan 
keadilan. Dialah Yahweh yang transendent tetapi jauh dari 
persoalan-persoalan di bumi. Sementara “penebus” yang dimaksud 
Ayub adalah allah yang sifatnya sangat personal, allah yang benar-
benar berbeda dari Allah yang maha tinggi itu. Allah yang personal 
itu dipahami Ayub sebagai allah yang mengawasinya, yang 
pikirannya dapat dipahami umat manusia. Allah inilah yang 
merupakan  pengharapan manusia ketika teman-teman maupun 
Allah yang maha tinggi gagal menjadi pengharapan manusia, 
termasuk dalam hal membenarkan orang-orang benar yang 
menderita.28 Curtis sendiri menyimpulkan pada bagian akhirnya 
bahwa pandangannya ini dapat dinilai sebagai konsep yang 
‘irreligous and impious’ bagi pembaca modern, karena memang 
menurut pandangannya Ayub sedang protes melawan konsep 
konservatif. Ayub sedang protes terhadap Yahweh dengan cara 
berpaling pada allah pribadinya (yang sebenarnya bukan Allah) 
yang memang dianut oleh orang-orang kuno saat itu. Pandangan 
Curtis ini cukup spekulatif mengingat dalam kitab Ayub tidak ada 
indikasi sedikitpun baik dalam teks yang sedang dibahas ini 
maupun dalam keseluruhan konteks kitab Ayub yang memberikan 
indikasi bahwa Ayub sedang membedakan 2 konsep Allah.29  

 
PENEBUS – Makhluk Surgawi (Setan) 

 
Dibanding pandangan sebelumnya yang sama-sama merujuk 

pada makhluk surgawi selain Allah yang menjadi “penebus” Ayub, 
pandangan Michael Oblath cukup unik. Dia menginterpretasikan 
“penebus” Ayub sebagai setan.30 Oblath mengakui bahwa idenya 
merupakan perkembangan dari tulisan Peggy L. Day, An Adversary 
in Heaven: Satan in the Hebrew Bible (Atlanta: Scholars Press, 
1988) yang menyajikan peranan setan di Alkitab PL; Oblath malah 
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akan menampilkan peranan setan yang lebih positif dalam kasus 
Ayub dibandingkan dengan apa yang dipaparkan Day.  

 
Pola pemikiran singkat Oblath adalah sebagai berikut: yang 

dimaksud dengan “makhluk surgawi” ketika Allah mengadakan 
pertemuan dalam 1:6 dan 2:1 itu bukan hanya “anak-anak Allah” 
(malaikat?) tetapi juga setan. Dalam perbincangan antara Allah dan 
setan tentang Ayub, termasuk ketika Allah “menantang”-kan iman 
Ayub kepada setan, setidaknya setan merupakan satu-satunya 
saksi (the only visible witness) yang mengetahui penyebab 
penderitaaan Ayub. Allah dan setan seakan-akan berada pada 
posisi “bersekongkol” untuk mencobai Ayub yang tak bersalah itu. 
Dari pihak Ayub sendiri, dia mempertahankan pandangan 
“retributive theory” dan terus menuntut penjelasan dari Allah 
tentang alasan penderitaannya. Tidak adanya penjelasan dari Allah 
itulah yang memicu Ayub untuk meminta “seseorang lain” menjadi 
saksi sekaligus penolong dari ketidakbersalahannya. Memang 
setan tidak hadir dalam kisah-kisah Ayub selanjutnya setelah 
prolog karena memang bukan tugas setan untuk menjelaskan 
penyebab penderitaan Ayub; Allah-lah yang harus menjelaskannya. 
Dengan diam-nya Allah, maka satu-satunya candidat yang paling 
tahu skenario di balik alasan penderitaan Ayub adalah setan. Di 
sinilah peranan setan ketika Ayub meminta “wasit’ (9:33-35), “saksi 
di surga” (16:19-22), “penebus” (19:25-29) dan “malaikat” (33:23-
28). 

 

PENEBUS – Allah 

 
Ada banyak pandangan yang mendukung bahwa “penebus” 

Ayub adalah Allah sendiri. Setidaknya pendapat-pendapat berikut 
merupakan perwakilan pandangan:31

 

 
a. Figur yang ingin dilihat Ayub (ay. 26) adalah sama seperti 

“penebus” yang diharapkan Ayub untuk bangkit (ay. 25) - 
Gordis 

b. Istilah !Arªx]a; (‘akhirnya’ di ay. 25) bukanlah kata keterangan 

waktu, melainkan sebuah gelar yang ditujukan pada allah 
yang sama dengan “penebus” (Yes. 44:6; 48:17) - Dahood 
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c. Kata yx'_ (hidup) seringkali dipergunakan untuk Allah dan 

penggunaan formula laeâ-yx;  “Demi Allah yang hidup” (27:2) 

merupakan bukti bahwa Ayub masih menganggap allah 
sebagai penjamin keadilan - Gordis 

d. Dalam kitab Mazmur, Allah diharapkan sebagai “penebus” 
yang akan menebus orang-orang yang tertindas (19:15; 
119:154) - Dhorme 

e. Bentuk monotheisme yang tidak dikompromikan dengan 
apapun dalam kitab Ayub bertentangan dengan penafsiran 
adanya orang ketiga yang berperan sebagai orang yang 
tugasnya membenarkan (Padahal tugas itu adalah hak 
prerogatif Allah) – Gordis 

 
Namun pendapat-pendapat tersebut juga mendapat banyak 
perlawanan: 
 

a. Tidak ada alasan logis dan tekstual yang mendukung 
mengapa figur yang diharapkan dilihat oleh Ayub, yaitu Allah, 
identik dengan figur “penebus” yang membela Ayub melawan 
Allah (ay. 25) 

b. Istilah !Arªx]a; (‘akhirnya’) bukan merupakan gelar standar 

untuk Allah dan kecuali jika ada alasan yang mendasar yang 
bertentangan, maka istilah tersebut harus dipertahankan 
sebagai sebuah kata keterangan waktu.  

c. Kata yx'_ (hidup) merupakan istilah umum dan tidak ada 

hubungan secara eksklusif dengan Allah. Pemakaian “Demi 
Allah yang hidup” (27:2) merupakan model standar untuk 
sebuah sumpah, bukan merupakan pernyataan pengakuan 
kepercayaan Ayub pada Allah sebagai penjamin keadilan. 

d. Kiasan Allah sebagai “penebus” dalam Mazmur tidak ada 
kaitannya; konteksnya lebih mengarah ke hukum, bukan 
pengkultusan. Pentingnya pembebasan  itu konteksnya yang 
berasal dari Allah, bukan oleh Allah. 

e. Pernyataan yang mengatakan bahwa teologi kitab Ayub 
menekankan bentuk monotheisme yang tidak dikompromikan 
adalah sesuatu yang menyesatkan. Justru pada 16:19 
dinyatakan bahwa pengharapan akan adanya pihak ketiga 

sangat konsisten dengan kosmologi dan teologi kitab Ayub.  
 



SIAPAKAH PENEBUS AYUB? 
 (Pandangan Penulis) 

 

Terkenalnya ayat ini merupakan tantangan tersendiri dalam 
menafsirkan Ayub 19:25, seperti yang dikatakan Ballentine, “who 
can read Job's words in 19:25—"I know that my Redeemer lives"—
without hearing the echo of the glorious soprano aria in Handel's 
Messiah: "For now Christ is risen from the dead"?”32 Untuk masa 
sekarang ini, bermunculan banyak lagu Kristen kontemporer yang 
juga memakai judul yang sama “My Redeemer Lives”. Justru 
karena kepopulerannya itulah, setidaknya ada beberapa hal yang 
harus diperhatikan untuk dihindari dalam memperlakukan ayat ini. 
Pertama, pernyataan Ayub dalam 19:25 bahwa “Aku tahu 
penebusku hidup” tidak boleh dipandang sebagai turning point 
dalam perjalanan iman Ayub.33 Dalam pasal-pasal sesudahnya 
Ayub masih bergumul dengan masalah tuntutan pembenaran dari 
Allah atas penderitaan Ayub, misalnya 31:35-37. Turning point 
iman Ayub mencapai puncaknya justru pada 42:1-6. Kedua, agak 
berbeda dengan konsep Perjanjian Baru yang menekankan bahwa 
iblis adalah musuh utama Allah, maka dalam kitab Ayub 
digambarkan bahwa iblis tetap musuh Allah tetapi dia bukan 
tandingan untuk Allah.34 Iblis tunduk dalam koridor-koridor yang 
ditetapkan Allah. Walaupun dalam bagian prolog diceritakan tentang 
keterlibatan iblis, namun sangat tidak masuk akal menginterpretasikan 
“penebus” Ayub adalah setan. Ayub tidak mempunyai ide tentang 
keterlibatan iblis dalam alasan penderitaannya. Ketiga, harus 
diingat bahwa untuk memahami identitas “penebus” dalam kitab 
Ayub tidak boleh dilakukan dengan memasukkan doktrin Inkarnasi 
dalam Perjanjian Baru.35 Makna dari kitab Ayub dan pengaruhnya 
yang besar akan menjadi jauh lebih indah dan lebih menonjol jika 
membiarkan kitab ini berbicara menurut latar belakangnya sendiri. 
Estes juga memiliki pemikiran yang sama,  
 

Although verse 25 frequently has been read through the lens 
of New Testament doctrine of resurrection, it is better to 
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interpret it in terms of Job’s intentions. It is true, of course, 
that he may be speaking with significance beyond what his 
character or even the author of the book understood, but the 
primary intention must be given to what this verse means 
within its context.36

 

 
Dari sejak awal pembahasan tulisan ini telah penulis 

tekankan bahwa tujuan akhirnya adalah menafsirkan sosok lae_GO 
‘penebus’ yang diucapkan Ayub. Oleh karena itu penulis tidak akan 
mengulas ide-ide lain yang berkait dengan ayat ini, misalnya 
apakah bagian ini berbicara tentang kebangkitan, atau apakah 
Ayub akan melihat (dibenarkan) Allah sebelum atau sesudah 
kematiannya serta ide-ide lainnya. Oleh karena itu keterkaitan 
dengan ayat-ayat sesudahnya lebih diarahkan kepada menemukan 

identitas lae_GO ‘penebus’ itu. 

 
Dari keterbatasan sumber yang telah penulis miliki dan baca, 

penulis mengambil kesimpulan bahwa lae_GO “penebus” yang 

dimaksudkan Ayub dalam 19:25 adalah ALLAH sendiri. Ada 
beberapa penjelasan yang penulis anggap paling mendukung 
pandangan ini.  

 
1. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (dalam bagian 

PENEBUS – Makhluk Surgawi (Selain Allah)), bahwa salah 
satu keberatan mendasar dari pandangan “penebus” Ayub 
adalah Allah adalah karena Ayub sendiri memposisikan Allah 
sebagai musuhnya. Bagaimana mungkin seorang musuh 
dapat berfungsi sebagai penebus dalam waktu yang 
bersamaan?  

 
Hal ini merupakan sebuah konsep yang menarik dari 

kitab Ayub tentang bagaimana Ayub memperlakukan Allah. 
Robert Gordis mengatakan37   

In all of Job’s speeches two themes have been 
heard….Again and again Job has attacked the God of 
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power, but with equal frequency he has appealed to the 
God of justice and love. Now the two themes are 
united…as Job appeals “from God to God.”  

 
Dengan kata lain Gordis ingin menekankan bahwa 

Allah yang seringkali dianggap tidak adil kepada Ayub 
merupakan Allah yang sama yang kepada-Nya Ayub memohon 
pembenaran. Hartley juga mengutarakan hal senada,38  

 
This magnificient verse (19:25) then means that Job is 
beseeching the God in whom he has faith to help him 
against the God who is punishing him. While this view 
seems irrational, this paradox lies at the core of Job’s 
struggle. These two conflicting views of God  are at war 
in his mind. Although he believes that God is just, he is 
overwhelmed by God’s punishing power as manifested 
in his suffering. 

 
Seharusnya ketika Ayub meminta pembenaran dari 

Allah, dia harus juga mengakui dan percaya bahwa Allah 
dapat bersikap adil kepadanya. Jika tidak, permintaannya 
untuk dibenarkan oleh Allah, merupakan permintaan sia-sia. 
Namun itulah yang terjadi dalam kitab Ayub. Dan justru di 
sinilah kekuatan utama kitab ini seperti yang dikatakan 
Newsom, “The theological and emotional power of the book 
is due in large measure to the apparently insoluble nature of 
this contradictory experience.”39 Ayub sedang mengalami 
‘two conflicting concept of God’, seeking justice from a God 
who wrongs him unjustly.  

 
Dengan demikian, menempatkan Allah sebagai 

“penebus” Ayub bukanlah tindakan yang tidak masuk akal 
ataupun berkontradiksi.  

 
2. Dengan tidak bermaksud untuk memperluas bahan diskusi, 

namun bertujuan memperoleh gambaran perbandingan, 
penulis ingin melihat pemakaian istilah senada dalam kitab 
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Ayub yang dipahami sebagai “redeemer passages” 
 

9:33 16:19 19:25 31:35 
Tidak ada 
wasit di 
antara 
kami, yang 
dapat 
memegang 
kami 
berdua! 

Ketahuilah, 
sekarangpun 
juga, 
Saksiku ada 

di sorga, 
Yang 
memberi 
kesaksian 
bagiku ada di 
tempat yang 
tinggi. 

 Tetapi aku 
tahu: 
Penebusku 
hidup, dan 
akhirnya Ia 
akan 
bangkit di 
atas debu. 

 Ah, sekiranya 
ada yang 
mendengark
an aku! Inilah 

tanda 
tanganku! 
Hendaklah 
Yang 
Mahakuasa 
menjawab 
aku! 
Sekiranya 
ada surat 
tuduhan yang 
ditulis 
lawanku! 

 
Kesimpulan yang didapatkan dari 4 redeemer passages 

ini adalah semuanya merujuk pada satu obyek yang sama. 
Pertama, terdapat pola yang sama pada masing-masing ayat 
(lihat di bagian pendahuluan Identitas Penebus). Kedua, 
keempat ayat tersebut di atas sama-sama memakai bahasa 
hukum dalam konteks masing-masing.40 Ketiga, Ayub 
memiliki ’harapan’ yang sama terhadap obyek ini, yaitu dia 
sangat menginginkan adanya seseorang yang berdiri di 
sebelahnya (membela) untuk menyerang Allah yang telah 
menyerangnya.41

 

 
Penggunaan istilah-istilah yang berbeda pada masing-

masing ayat di atas disesuaikan dengan konteksnya (tidak 
akan dibahas satu per satu). Khusus 19:25, Ayub 
mempergunakan istilah yang berkaitan dengan hukum 

keluarga, yaitu lae_GO ‘penebus’ karena memang pasal 19 

berisi topik-topik yang berkaitan dengan ‘penebus’ yaitu tidak 
adanya anggota keluarganya yang mau melakukan sesuatu 
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yang seharusnya mereka lakukan sehubungan dengan 
penderitaan yang Ayub alami (ay. 13-19).42 Juga, dalam 
18:19 Bildad menyatakan bahwa tidak adanya keturunan 
merupakan bukti bahwa Ayub adalah orang fasik. Dalam 
bagian sebelumnya (17:3) Ayub juga merasakan kesendirian 
karena tidak ada seorangpun yang mau berada di pihaknya, 
oleh karena itu dia memohon Allah yang menjadi jaminannya. 
Kondisi yang seperti inilah yang memicu Ayub kali ini 

menyebut/memanggil Allah sebagai lae_GO ‘penebus’.  

 
3. Ayub 19:25-26 membentuk struktur chiastic yang pada 

akhirnya diketemukan bahwa lae_GO ‘penebus’ Ayub adalah 

Allah sendiri.43  

A    For I know that my Redeemer lives,  wa´ªnî    yäDa`Tî  

Göªlî häy   

B   And He shall stand at last on the earth; 

 wa’ahªrôn  `al  `äPär  yäqûm 

B¹  And after my skin is destroyed, this I know,

 w®’aHar `ôrî niqq®Pû zö’T 

A¹   That in my flesh I shall see God, . . .        ùmiB®Särî  

’eh®zeh  ’elôah  

  
Untuk  A dan A¹ :  
Keduanya berkomposisi “orang pertama tunggal + verb orang 

pertama tunggal + obyek (Allah). wa´ªnî (I, myself) 

berhubungan dengan ùmiB®Särî  (and from my flesh) karena 

dalam antropologi Ibrani, daging (Bäsär) merupakan 

gambaran dari orang yang hidup sehingga B®Särî (my flesh) 

seringkali dipakai dalam nilai yang setara dengan kata  ´asmî 

(myself). Sedangkan kata yäDa`Tî (I know) berhubungan 

dengan ’eh®zeh  (I shall see) karena keduanya merupakan 

kata yang berpasangan (band. Ayub 24:1).  
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Untuk  B dan B¹ :  

Kata w®’aHar (and after) berhubungan dengan wa’ahªrôn (at 

last) melalui pengulangan konsonan’ Hr dan pengulangan 

vokal a dan o. Dari sisi arti, keduanya merujuk pada ide 

tentang masa depan “what comes after”. Sedangkan kata 
`ôrî  (my skin) berhubungan dengan `al  `äPär  (on dust) 

melalui pengulangan huruf ` dan r/l. Keduanya pun 

mengandung ide yang sama yaitu tubuh manusia 
(bandingkan Kej. 3:19,21 kutukan kematian, yaitu kembali 

kepada `äPär (debu) diiringi dengan tindakan Allah yang 

menutupi manusia pertama  dengan `ôr  (kulit). Dan akhirnya 

penulis artikel ini, Jacques Doukhan,  membuktikan melalui 

artikel ini bahwa kata niqq®Pû  memiliki nilai paralel dengan 

kata yäqûm  yang sama-sama berarti “berdiri” (stand).  

 
KESIMPULAN 

 
Sebagai sebuah ayat yang cukup dikenal, Ayub 19:25 telah 

banyak ditafsirkan para sarjana. Tulisan ini mengajak pembaca 
untuk sejenak memikirkan kembali berbagai upaya untuk 
memahami identitas “Penebus” yang menjadi obyek tempat Ayub 

berbagi keyakinannya. Dari berbagai kemungkinan yang ada, 
Penulis meyakini bahwa “Penebus” yang dimaksud Ayub adalah 
Allah sendiri. Hal ini merupakan karakteristik sekaligus pesan 
teologis kitab Ayub yang sedang bergumul dengan Allah itu sendiri. 
Bagian-bagian lain yang memiliki pesan serupa (redeemer 
passages) juga mendukung pemahaman bahwa kepada Allah-lah 
jeritan Ayub itu ditujukan.  
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Judul  : BROTHERS, WE ARE NOT PROFESSIONALS 
Pengarang  :  John S. Piper 
Penerbit  :  Bandung : Pioner Jaya 
Tahun  :  Cetakan Ke 2, 2011 
Halaman  :  263 halaman 

 
John Stephen Piper (lahir 11 Januari 1946) adalah pendeta 

Baptis Calvinis yang dipakai Tuhan luar biasa baik di gereja 
maupun dan penulis yang sangat produktif. Buku-buku yang 
ditulisnya menjadi berkat bagi banyak orang Kristen, baik kaum 
awam maupun hamba-hamba Tuhan. Buku-bukunya antara lain: 
What Jesus Demands from the World, Pierced by the Word; God's 
Passion for His Glory; Don't Waste Your Life dan The Passion of 
Jesus Christ. Ia juga mendirikan sebuah organisasi The Evangelical 
Desiring God yang namanya diambil dari bukunya yang sangat 
terkenal Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist. 

 
Pada tahun 1980, Piper menjadi Pendeta di Bethlehem 

Baptist Church di Minneapolis, Minnesota, di mana ia telah 
melayani hingga ia mengundurkan diri. Setelah ia didiagnosis 
terkena penyakiti kanker prostat pada bulan Januari 2011. Pada 
bulan Juni tahun 2011, ia menyampaikan bahwa ia akan 
mengundurkan diri pada bulan Juni tahun 2014. Pada bulan Mei 
2013, terpilihlah seseorang untuk menggantikannya. Satu hal yang 
menarik ialah pada 31 Maret 2013 (Minggu Paskah), ia 
menyampaikan khotbah terakhirnya sebagai seorang pendeta 
Baptis Betlehem dan dalam kesempatan itu ia mengumumkan 
dalam sebuah surat terbuka kepada jemaat bahwa ia dan 
keluarganya akan pindah ke Tennessee selama satu tahun. Hal itu 
dilakukan agar supaya pendeta yang baru dapat mengembangkan 
visi dan strategis bagi pelayanan gereja tanpa gangguan dengan 
kehadirannya dirinya sebagai pendeta senior.  

 
John Piper adalah seorang hamba Tuhan yang sangat 

berpengalaman dalam pelayanannya dan ia mau membagikan 
pengalamannya dalam bukunya Brothers, We Are Not Professionals 
(2002). Dalam buku ini, ia memberikan banyak pendangan dan 
pemikiran yang cemerlang di dasarkan pada kebenaran Firman 
Tuhan. bagi para hamba-hamba Tuhan agar pelayanan mereka 
dapat maksimal dan membawa berkat. Namun dengan penuh 

http://en.wikipedia.org/wiki/Evangelicalism


kerendahan hati ia menyatakan bahwa buku ini merupakan suatu 
permohonan bagi para Gembala untuk kembali melayani dengan 
radikal.   

      
Judul dari buku ini Saudara, Kita Bukanlah Kaum Profesional  

sangat menarik para pembaca karena terdengar agak kontroversial. 
Karena selama ini para hamba-hamba Tuhan dituntut untuk 
melayani secara professional. Piper memberikan alasan yang 
sangat mendasar mengapa hamba Tuhan bukanlah kaum 
professional. Ia menegaskan bahwa kita adalah orang-orang bodoh 
demi Kristus; sedangkan kaum profesional itu orang bijak. Kita ini 
lemah; sedangkan kaum profesional itu kuat. Kaum profesional 
bergelimang kemuliaan, sedangkan kita penuh kehinaan. Kita tidak 
mengupayakan sebuah gaya hidup profesional, melainkan siap 
kelaparan dan kehausan dan kumal dan luntang-lantung (hal 15). 

 
Ketika seorang hamba Tuhan mulai menganggap dirinya 

adalah profesional, maka bahaya yang akan ditimbulkan adalah 
bahwa tujuan dari pelayannya adalah untuk mencari kemuliaan 
dirinya sendiri, bukan kemuliaan Allah. Hal itu sangat bertentangan 
dengan kehendak Allah karena Ia mengasihi kemuliaan-Nya lebih 
daripada Ia mengasihi kita (hal 19). Disini Piper mengingat dengan 
serius agar para hamba-hamba Tuhan jangan mencuri kemuliaan 
Allah dalam pelayannya agar berkenan kepada Allah dan diberkati. 
Mengapa Allah harus dimuliakan dalam pelayanan setiap hamba-
hamba Tuhan? Karena Allah itu kudus. Kekudusan-Nya 
merupakan keunikan mutlak dan signikansi absolut dari kemuliaan 
itu. Dan kemuliaan-Nya merupakan komitmen mutlak-Nya untuk 
selalu menghormati dan menyatakan kemuliaan itu. Dan 
kemuliaan-Nya yang maha berdaulat itu dihormati dan dinyatakan 
terutama oleh karya-Nya bagi kita, lebih daripada karya kita bagi 
Dia (hal 25). Jadi inilah alasan dan dasar yang mutlak untuk 
memuliakan Allah di dalam setia pelayanan hamba-hamba Tuhan. 

 
Piper mengingatkan para hamba-hamba Tuhan untuk 

mengajarkan tentang pembenaran hanya oleh iman. Piper sangat 
setuju dengan John Calvin yang menyatkan bahwa doktrin ini 
sangat vital bagi orang percaya karena apabila doktrin ini 
dikesampingkan, kemuliaan Kristus akan padam, agama akan 
dibuang, gejaja akan dihancurkan, dan pengharapan atas 
keselamatan akan runtuh (hal 31). Bahkan Piper juga sependapat 



 

dengan Martin Luther yang menyatakan bahwa doktrin ini sendiri, 
secara independen, mampu menumbuhkan, merawat, menegakkan, 
memelihara, dan menopang gereja Allah; dan tanpa doktrin ini, 
gereja Allah takkan bertahan barang satu jam pun (hal 31). 

 
Piper dalam bukunya ini juga ingin meluruskan beberapa 

pemahaman yang kurang tepat dalam kehidupan jemaat antara 
lain tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Kristen. Ia 
menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan baik bukan membayar 
kembali anugerah, tapi jutru meminjam lebih banyak anugerah (47). 
Ia juga meluruskan pernyataan yang keliru bahwa orang Kristen 
yang melayani Tuhan. Menurut Piper, kita tidak melayani Tuhan 
tapi Tuhanlah yang melayani kita. Oleh sebab itu hamba-hamba 
Tuhan jangan mengajarkan umatnya untuk melayani Tuhan. Ia 
menjelaskan maksudnya dengan mengatakan bahwa perbedaan 
antara paman Sam dan Yesus Kristus adalah bahwa paman Sam 
tidak akan merekrut kita sebagai pekerja kecuali kita sehat dan 
Yesus Kristus tidak akan merekrut kita kecuali kita sakit. Apa yang 
dicari Allah di dunia ini? Asisten? Bukan. Injil bukanlah iklan untuk 
mencari bantuan. Injil adalah iklan untuk menawarkan bantuan 
Allah bukan mencari umat untuk bekerja bagi Dia, melainkan umat 
yang membiarkan Dia bekerja dengan penuh kuasa di dalam dan 
melalui mereka (53). 

 
Piper dalam buku ini juga mengingatkan para hamba-hamba 

Tuhan tentang kehidupan mereka. Menurut Piper hamba Tuhan 
harus mampu menikmati hidupnya dengan penuh sukacita dan 
kebahagiaan. Karena hasrat untuk bahagia adalah motif yang 
wajar bagi setiap perbuatan baik, dan jika kita mengesampingkan 
pencapaian sukacita kita sendiri, kita takkan dapat mengasihi 
manusia ataupun memperkenankan Allah (hal 59). Piper juga 
mengingatkan kehidupan doa hamba-hamba Tuhan. Doa merupakan 
sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan hamba-hamba Tuhan. Ia 
menyatakan bahwa jika kita bergantung pada organisasi, kita 
memperoleh apa yang dapat dilakukan organisasi; jika kita 
bergantung pada pendidikan, kita memperoleh apa yang dapat 
dilakukan oleh pendidikan; jika kita bergantung pada manusia, kita 
memperoleh apa yang dapat dilakukan manusia; jika kita 
bergantung pada doa, kita memperoleh apa yang dapat dilakukan 
Allah (hal 67). Piper juga mengingat kepada hamba-hamba Tuhan 

untuk tidak hanya fokus kepada kegiatan-kegiatan pelayanan yang 



sangat padat, tapi melalaikan sesuatu yang sangat penting yaitu 
hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan merenungkan 
Firman Tuhan. Ia menandaskan bahwa ancaman besar terhadap 
eksistensi doa dan perenungan Firman Allah adalah aktivitas 
pelayanan yang baik (hal 73). Selain daripada itu, Piper juga 
mengingatkan hamba-hamba Tuhan untuk memiliki kemauan keras 
untuk membaca berbagai macam buku, agar memiliki pengetahuan 
yang luas untuk dapat berguna bagi dirinya maupun dibagikan 
kepada orang lain. Selain buku-buku yang berisi tentang pengetahuan 
dari berbagai disiplin ilmu, Piper juga menganjurkan untuk hamba-
hamba Tuhan juga membaca biografi dari orang-orang yang 
memiliki kehidupan yang dapat memberikan inspirasi bagi orang. 
Bagi Piper Biografi telah menjadi sama kuatnya dengan dorongan 
manusia dalam kehidupannya dalam melawan apatisme inferioritas. 
Ia mengakui bahwa tanpa mereka ia cenderung melupakan 
sukacita dalam konsistensi aspirasi dan aktivitas yang berorientasi 
pada Allah (hal 101). 

 
Mengingat bahwa tugas utama hamba-hamba Tuhan adalah 

menyampaikan Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, maka 
Piper mendorong hamba-hamba Tuhan untuk mempelajari Alkitab 
secara mendalam dengan mempelajari teks aslinya dan tidak 
menghindari teks yang sulit dimengerti. Dengan demikian maka 
hamba-hamba Tuhan dapat menyampaikan Firman Tuhan kepada 
jemaat dengan jelas sehingga jemaat semakin mengerti isi dari 
Alkitab dan menggairahkan mereka untuk membaca Alkitab setiap 
hari sehingga hidup mereka diubahkan. Oleh sebab itu hamba 
Tuhan tidak boleh untuk malas menggali isi dari kebenaran Firman 
Tuhan dengan, serius agar pelayanan mimbarnya dapat menjadi 
berkat. John Newton mengatakan bahwa Kitab Suci sejati layak 
menerima kerja keras kita, dan akan menebusnya dengan 
berkelimpahan (hal 93). 

 
Piper mengingatkan kepada hamba-hamba Tuhan untuk 

mengkotbahkan kepada jemaat tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan keselamatan (hal 117), dosa dan akibatnya yaitu neraka 
(hal 125), hidup dalam pertobatan (hal 131). dan tentang makna 
baptisan (hal 137). Agar supaya kehidupan jemaat sungguh 
berpadanan dengan panggilan mereka sebagai orang yang 
percaya kepada Tuhan. Hamba Tuhan harus siap untuk dan 
bertahan dalam menghadapi penderitaan yang Tuhan ijinkan 



 

dalam kehidupannya. Agar supaya jemaat yang mengalami 
penderitaan mendapatkan kekuatan dan penghiburan tatkala 
melihat ketangguhan hamba Tuhan menghadapi penderitaan (hal 
145). Satu hal yang sangat menarik, dalam bukunya ini Piper 
mengajak para hamba Tuhan untuk tidak ragu untuk mengekpresikan 
emosinya secara bebas namun terkontrol dalam kehidupan dan 
pelayanannya (hal 151).  

 
Piper juga mengingat hamba-hamba Tuhan untuk tidak 

terjebak dalam legalisme dalam menghadapi jemaatnya yang 
masih hidup dalam kebiasaan lama. Menurut Piper, bagi kaum 
legalis, fungsi moralitas serupa dengan fungsi imoralitas bagi kaum 
antinomian atau kaum progresif; yakni sebagai ekspresi 
dependensi-diri dan konfirmasi-diri. Legalisme akan membuat 
seseorang cenderung untuk hidup di dalam kepalsuan. Oleh sebab 
itu, legalisme sangat berbahaya karena akan membawa lebih 
banyak manusia menuju kehancuran kekal (Hal 161). 

 
Piper juga mengingatkan hamba Tuhan agar tidak merancukan 

kebimbangan dengan kerendahan hati. Ia menegaskan pernyataan 
dari Chesterton yang menyatakan bahwa yang menjadi masalah 
kita pada hari ini adalah kerendahan hati yang menjadi salah 
kaprah. Kerendahan hati telah bergeser dari sebuah organ 
bernama ambisi. Kerendahan hati telah mengintimidasi sebuah 
organ bernama keyakinan, sesuatu yang tak pernah dmaksudkan 
sebelumnya. Manusia telah ditetapkan dari semula untuk 
meragukan dirinya sendiri, tetapi tidak meragukan kebenaran; hal 
ini sekarang telah dibuat menjadi persis terbalik. (hal 165).  

 
Piper juga mengingat para hamba Tuhan untuk mengajarkan 

orang percaya agar tidak menjadi pribadi yang bodoh dengan 
mengumbar kesenangan atas berkat yang Tuhan berikan. Hal ini 
bukan berarti bahwa orang kristen tidak boleh kaya dan menikmati 
berkat Tuhan dalam hidupnya. Namun yang perlu diwaspadai dan 
dihindari adalah menikmati berkat Tuhan hanya untuk diri sendiri 
tanpa mempedulikan orang lain yang mengalami penderitaan 
karena kekurangan. Kita yang mendapatkan berkat yang lebih dari 
Tuhan, harus rela berbagi dengan orang lain yang membutuhkan 
bantuan diberkati oleh Tuhan adalah mememiliki. Selain daripada 
itu, orang percaya perlu diberi pemahaman bahwa kita tidak harus 
menjadi kaya dulu baru menolong orang lain. Kita dapat menolong 



orang lain dengan apa yang kita miliki. Piper menyatakan bahwa 
jika kita ingin menjadi saluran berkat Allah, kita tidak perlu 
bersalutkan emas. Tembaga sanggup melakukannya (hal 173). 

 
Piper dalam bukunya juga menekankan pentingnya 

pelayanan penjangkauan kepada semua orang dalam pelayanan 
diakonia dan misi. Piper mendorong hamba-hamba Tuhan untuk 
dapat menolong umatnya untuk dapat bertahan dan saling 
melayani ketika menghadapi musibah dalam dunia yang tidak 
menentu dan tidak stabil ini (bencana alam, terorisme, dll). Hamba 
Tuhan harus mengingatkan kepada umatnya bahwa hanya Allah 
merupakan satu-satunya hal yang pasti dan stabil di alam semesta 
(hal 179). Piper juga membagikan ajaran-ajaran Alkitab yang dapat 
dipakai oleh hamba-hamba Tuhan di dalam menolong umatnya 
yang mengalami musibah. Piper juga tidak lupa mendorong para 
hamba Tuhan untuk memberi teladan kepada jemaatnya dalam 
pelayanan penginjilan. Memberitakn Injil merupakan tugas yang 
diberikan dan diamanatkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para 
murid-murid-Nya. Pelayanan penginjilan sangat penting untuk 
dilakukan oleh semua orang percaya akan melaluinya nama Tuhan 
dipermuliakan. Oleh sebab itu Piper mengatakan bahwa jika kita 
merindukan kemasyuran Allah dan berkomitmen meninggikan 
nama-Nya mengatasisegala hal, kita tak mungkin apatis terhadap 
program misi sedunia (hal 193). 

 
Dalam bagian lain bukunya, Piper juga memaparkan hal-hal 

yang berkaitan dengan isu-isu sosial yang harus diperhatikan 
dengan serius oleh hamba-hamba Tuhan. Adapun isu-isu sosial 
yang diangkat oleh Piper dalam bukunya ini adalah masalah 
rasisme dan aborsi. Hamba Tuhan harus berdiri dibarisan paling 
depan untuk menyuarakan penolakan terhadap rasisme dan 
aborsi, walaupun harus menghadapi resiko dibenci, ditolak, bahkan 
diancam oleh lingkungan dan masyarakat yang mendukung 
rasisme dan aborsi (hal 203, 215). 

 
Melihat kondisi peribadahan gereja-gereja hari ini yang 

sedang melakukan “perang ibadah” untuk menarik orang datang, 
Piper mengingatkan hamba-hamba Tuhan untuk menjalankan 
ibadah secara benar yang sesuai dengan kebenaran Firman 
Tuhan. Ia meminta hamba-hamba Tuhan harus fokus pada esensi 
ibadah, bukan pada tampilan luarnya (231). Dalam bagian ini, Piper 



 

menguraikan secara mendalam tentang makna teologis dan esensi 
ibadah yang benar yang perlu dibaca dan dipahami oleh hamba-
hamba Tuhan dan orang Kristen, agar mereka tidak terjebak dalam 
ibadah yang kelihatan menraik secara lahiriah tapi kehilangan 
esensi yang sebenarnya dari ibadah yang berkenan kepada Tuhan, 

 
Piper juga mengingatkan kepada para hamba-hamba Tuhan 

yang memiliki istri agar mereka tidak mengabaikan istri-istri 
mereka. Istri merupakan pendamping sekaligus pendukung utama 
bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan. Keberhasilan dan kegagalan 
seorang hamba Tuhan seringkali ditentukan oleh istrinya. Oleh 
sebab itu, hamba-hamba Tuhan harus mengasihi istrinya dengan 
sungguh-sungguh agar mereka dapat menjadi pendukung yang 
kuat bagi keberhasilan pelayanan. Selain daripada itu, jemaat juga 
akan belajar dari hamba Tuhannya di dalam hal mengasihi istri. 
Piper mengungkapkan sebuah sebuah prinsip ganda tentang kasih 
yang menyentakkan: sebuah doktrin dalam sebuah paradoks yaitu 
jika kita rindu istri kita diberkati, maka kasihi dia lebih banyak dan 
kasihi dia lebih sedikit (245).  

 
Akhirnya Piper menutup bukunya dengan sebuah tulisan 

yang mendorong hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan sekolah-
sekolah teologia (seminari). Piper memandang seminari merupakan 
tempat yang sangat penting bagi pembentukan teologi, karakter 
gereja dan denominasi, serta lembaga misi. Oleh sebab itu, ia 
mengajak hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan sekolah-sekolah 
teologia agar para pengajarnya dapat melakukan tugas dan 
tanggungjawabnya dengan berkualitas dan bertanggungjawab 
kepada Tuhan. Piper menyadari bahwa ada dosen yang berkualitas 
tapi tidak semua dosen adalah malaikat yang sempurna. Mereka 
juga banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, Piper 
mengajak hamba-hamba Tuhan yang pernah dididik di sekolah 
teologia untuk bukan sekedar mencela atau memuji sebuah 
seminari, tapi lebih daripada itu, berdoa bagi sekolah-sekolah 
teologia.   

 
Buku ini sangat padat dan sarat dengan ajaran-ajaran yang 

sangat penting bagi hamba-hamba Tuhan, baik yang sudah lama 
melayani maupun yang masih baru masuk dalam dunia pelayanan. 
Buku ini sangat berguna bagi hamba-hamba Tuhan agar mereka 
mengerti dengan jelas aspek-aspek serta ruang lingkup dari 



panggilan pelayananya, agar pelayanannya terarah dan berjalan di 
dalam koridor kebenaran Firman Tuhan. Dengan demikian, maka 
pelayanan yang dilakukan akan dapat membawa perubahan yang 
radikal bagi jemaat yang dilayani.  
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Mendengar kata tradisi maka secara sekilas timbul kesan 

bahwa tradisi itu adalah kuno, dan bersifat stagnan serta tidak 
memiliki keterkaitan dengan hidup kita pada saat ini. Kesan ini 
menjadi pupus kala membaca tulisan dari Holmes. Holmes 
mengajak kita secara serius mendengar kepada tradisi dari gereja 
dan bagaimana tradisi itu bermanfaat dalam menyusun kerangka 
teologi pada hari ini. Memang secara sekilas membaca judul dari 
buku ini akan timbul kesan bahwa buku ini sedang membahas 
pemikiran teologi gereja pada abad mula-mula dan bagaimana 
menempatkan pemikiran teologis itu dalam hidup gereja. Namun 
rupanya Holmes mendiskusikan peran dari tradisi dalam konteks 
yang lebih luas dari beragam tradisi, baik dari pemikiran Agustinus, 
Basil, Gregorius Nazianzus, John Damascus, Calvin,  Anselmus, 
Edwards, Anabaptis, Baptis dan lain-lain.  

 
Dibagi dalam sepuluh bab, Holmes memulai argumentasi 

mengapa kita harus mendengar kepada tradisi. Tradisi yang kita 
warisi adalah bagian dari lokasi kita dalam sejarah. Teologi Kristen 
bukan hanya mendengar kepada Kitab Suci, meskipun tidak dapat 
dipungkiri bahwa Kitab Suci adalah otoritas pertama dan terutama 
dalam berteologi, namun teologi kristen sudah seharusnya juga 
mendengar kepada tradisi. Berteologi dengan memisahkan diri dari 
tradisi adalah sama dengan menyangkali atau justru berusaha 
melarikan diri dari kesejarahan kehidupan di mana manusia itu ada. 
Faktanya kita tidak dapat menghindari lokasi sejarah ini dan kita 
tidak dapat melarikan diri darinya. Kita memang mendengar 
kepada Kitab Suci, namun kita juga tidak dapat menghindari bahwa 
Kitab Suci itu diterjemahkan dalam suatu tradisi penerjemahan 
berhadapan dengan pemikiran Anabaptis, yang menolak tradisi, 
Holmes menyitir pemikiran Calvin bahwa tradisi itu harus dihormati 
meskipun dalam kapasitas tertentu, kita berada dalam ketidak 
setujuan dengannya. (hal. 15). Karena itu sangat penting bahwa 
dalam berteologi, kita juga membangun relasi dengan tradisi.  



 
Membangun metodologi argumentasinya dari perspektif 

genealogi, Holmes menegaskan argumentasinya, mengapa kita 
harus mendengar kepada tradisi dalam berteologi. Metodologi 
argumentasi dari perspektif genealogi ini dibahas dalam konteks 
persekutuan orang kudus. Karena teologi adalah milik gereja, maka 
tradisi yang merupakan bagian dari sejarah kehidupan gereja tidak 
seharusnya ditolak, melainkan dirayakan. Dalam kerangka 
persekutuan orang kudus, kita mendengar tradisi, yaitu mendengar 
mereka, sebagai umat Allah bersama dalam gereja, yang sudah 
terlebih dahulu bergumul dengan kitab suci. Menolak belajar dari 
tradisi berarti kita membenamkan diri kita dalam kesombongan, 
karena merasa itu tidak lagi relevan dengan kita. Jika demikian, 
maka kita sebenarnya sedang merendahkan jalan kasih yang 
mengikat gereja sepanjang zaman. Justru mendengar kepada 
tradisi maka teologi kita hari ini sangat diperkaya dalam konsepnya. 
Holmes menegaskan, 

 
...[W]e are able, in the communion of saints, to transcend the 
particularities of our own times – but this transcendence has 
a complementary immanence. We remain the particular, 
located creatures that God has been pleased to make us, 
even whilst, in the Spirit, we are able to learn from those who 
have gone before. History is not done away with by the Spirit, 
but its vicious aspects are transformed so that they are no 
longer barriers but gifts, so that the glorious diversity of God’s 
human creation does not separate us from other Christians 
but rather enriches our communion. (hal. 31). 

 
Holmes memberikan contoh bagaimana mendengarkan 

tradisi dengan trampil, dengan membahas karya klasik dari 
Anselmus, Cur Deus Homo. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa 

dalam mendengarkan tradisi ada dua hal yang penting, pertama 
membiarkan suara dalam sejarah itu berbicara dalam konteks 
partikularitasnya dan menerima sebagaimana adanya tradisi itu 
dan mengakui bahwa tradisi itu ada dalam suatu konteks intelektual 
dan budaya tertentu. Peringatan diberikan juga bahwa betapa kita 
seringkali salah mendengarkan tradisi karena asumsi dan konteks 
intelektual kita yang berbeda. Mendengarkan dengan seksama 
akan menolong kita mendengar apa yang dikatakan para pendahulu 
kita. Holmes menegaskan bahwa tanpa mengabaikan sumbangsih 



 

besar dari Anselmus dalam membangun kerangka teologi di Barat, 
tulisan Anselmus Cur Deus Homo merupakan salah satu contoh 
kegagalan dalam mendengarkan tradisi. Meskipun harus disadari 
bahwa Anselmus menulis ini dalam kerangka situasi tertentu yang 
sedang dia hadapi, namun dalam beberapa hal, usaha untuk 
mendengar tidak dilakukan oleh Anselmus. 

 
Selanjutnya dalam membahas teologi simplisitas Ilahi, yang 

mungkin sedikit asing dalam pembacaan modern. Dengan 
mendengar dari pemikiran John Damascus, maka Holmes menarik 
penjelasan ini dari metodologi apophatisisme, atau metode negasi, 
yang umum dipakai dalam gereja di Timur sangat beranfaat bagi 
gereja hari ini untuk dipakai dalam menjelaskan doktrin yang asing 
bagi orang modern ini. Selanjutnya Holmes memberikan studi 
kasus Calvin versus Calvinist, Jonathan Edwards mengenai 
kebebasan kehendak. Samuel Taylor Coleridge mengenai teologi 
dan politik dan Karl Barth mengenai doktrin pemilihan. Bagi 
Holmes, Orthodoxy Reformed pun juga salah mendengar tradisi 
dari Calvin. Disatu sisi, konteks dan situasi berbeda, sehingga 
suara teologi iu diungkapkan dalam bahasa yang berbeda, namun 
disisi lain, ada lompatan yang kurang mendengar pada tradisi. 
Sebaliknya, Holmes mengakui bahwa Canon dari Dordt sudah 
memberikan jalan baru dalam mendengarkan tradisi. Mendengarkan 
tradisi bukan hanya sekedar berkata saya benar dan yang lain 
salah. Namun mendengar juga berarti bersikap tepat terhadap apa 
yang tidak disetujui, dan bersikap ramah terhadap mereka yang 
tidak sejalan dengan pemikiran teologi kita. Membahas pemikiran 
Edwards mengenai kebebasan kehendak. Holmes justru mengajak 
kita menghargai tulisan the Freedom of the Will dari Edwards justru 
karena keunikan dari pemikiran Edwards dalam sejarah. 

 
Dalam diskusinya mengenai Baptisan sangat penting dan 

berguna berkaitan dengan ulasannya mengenai baptisan dalam 
pemikiran Bapa-bapa gereja. Apa yang penting disini adalah 
kesatuan dari gereja di mana gereja terbuka terhadap anugerah 
dari orang lain dan bersikap penuh kasih terhadap apa yang dilihat 
sebagai suatu kesalahan dari saudaranya. Kesatuan sakramental 
harus tetap dipertahankan dan dipelihara, meskipun diperhadapkan 
dengan kuburan kesulitan, karena kesatuan kasih menjadi jiwa dari 
gereja dan beruaha sebisa mungkin terhindari dari skisma. 

 



Mengakhiri diskusi mendengar tradisi, Holmes mendiskusikan 
Doktrin penolakan dari Barth. Doktrin Barth memiliki keunikan 
dalam konteks sejarah, bila dibandingkan dengan para teolog 
Reformed terdahulu. Barth menyuarakan teolognya ditengah 
konteks dunia yang meragukan kebenaran Kitab Suci, dan karena 
itu, usaha Barth yang terbesar dalam doktrinnya adalah membahas 
doktrin pemilihan sebagai suatu kabar baik. Sementara para teolog 
Reformed terdahulu, khususnya Calvin bergumul dalam konteks 
“temporary faith” dari ajaran gereja pada waktu itu. Mengkritisi 
pemikiran Coleridge, Holmes menemukan bahwa pemikiran Coleridge 
mengenai politik justru bergerak dari dasar teologi yang salah, 
karena dia lebih berfokus pada kebenaran-kebenaran universal 
daripada Kitab Suci.  

 
Holmes membawa pembaca mendengar kepada tradisi 

dalam cara pembahasan dari mereka yang mendengar kepada 
tradisi, menuju kepada mereka yang justru melompat jauh dari 
kebenaran Kitab Suci dalam berteologi. Artinya dalam diskisi 
mendengar kepada tradisi, sikap yang ditunjukkan oleh para teolog 
itu beraneka ragam.  

 
Dari tulisan Holmes dapatlah dikatakan bahwa sejarah kristen 

itu sangat penting dalam membangun suatu teologi yang akurat. 
Memang pemikiran Holmes masih ada kekurangannya, namun 
tulisannya ini memberikan argumentasi yang kuat tentang 
pentingnya pembelajaran yang serius mengenai sejarah kristen 
dan sejarah formulasi teologi dan para teolog pada masa lalu.  
Kitab Suci memang menempati posisi utama sebagai dasar dari 
teologi, namun hal ini tidak berarti para teolog mengabaikan  tradisi 
kristen.  

 
Di sisi lain tulisan Holmes tidak memberikan evaluasi yang 

berimbang mengapa dikatakan Anselmus gagal mendengar pada 
tradisi, sementara disisi lain, dia menegaskan bahwa Anselmus 
ada dalam keunikan dalam tradisi kala mendeklarasikan 
pemikirannya mengenai Cur Deus Homo, seperti yang dia lakukan 

dan pertahankan dalam tulisan tradisi yang lain. Sekalipun dia 
sudah menyebutkan pembelaan tulisan Cur Deus Homo dari John 
McIntyre. Demikian juga diskusi dia mengenai baptisan dalam 
pemikiran para bapa gereja justru tidak menyentuh persoalan dari 
baptisan itu. Chrysostom, Gregory Nazianzus, and Jerome 



 

menerima baptisan bukan karena alasan lahiriah semata, tanpa 
anugerah yang diterima dan kelahiran kembali. Para Bapa gereja 
ini justru menerima baptisan dengan penekanan hidup paska 
baptisan, yaitu tidak berdosa paska baptisan. Terlepas dari semua 
ini, tulisan Holmes adalah tulisan yang pantas untuk dibaca, 
meskipun tulisan ini tidak untuk setiap kalangan, karena tulisan ini 
penuh dengan isu-isu teologis yang rumit. Namun jikalau anda 
tertarik dengan esai-esai mandiri, teologi sejarah atau bagaimana 
seharusnya tradisi memengaruhi metode berteologi, maka buku ini 
pantas untuk dibaca. Buku ini akan menolong para pembaca 
bagaimana tradisi menjadi unsur yang sangat penting untuk 
memperkaya gereja hari ini dalam berteologi.  
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Buku ini merupakan suatu buku yang dapat menjadi buku 
teks bagi mata kuliah Homiletika Lanjutan. Penulis buku ini 
berupaya menghadirkan khotbah-khotbah yang sesuai dengan 
genre-genre yang digunakan di dalam Alkitab. Pendekatan ini 
adalah upaya memanfaatkan analisa bentuk (“Form Criticism”) 
dalam Homiletika, sehingga dapat dikatakan merupakan suatu 
upaya penerapan Hermeneutika dalam Homiletika.  

 
Hal yang menjadi dasar pemikiran penulis adalah Allah 

adalah Komunikator yang Agung itu selalu berkomunikasi dengan 
manusia dalam kesegaran dan kreativitas-Nya. (h. 23-24). Oleh 
karena itu Alkitab yang merupakan wahyu khusus-Nya melimpah 
dengan berbagai bentuk (genre) sastra, seperti: puisi, hukum, 
perumpamaan, cerita, dll. (h. 24). Oleh karena dua hal itu, maka 
seseorang perlu berkhotbah dengan variasi melalui memperhatikan 
dan memanfaatkan bentuk (genre) bagian yang akan dikhotbahkan 
(h. 24). Seseorang harus berkhotbah dengan variasi, karena teks 
yang dipakainya juga menggunakan variasi. (h. 34). 

 
Arthurs juga membahas tentang situasi pendengar masa kini 

yang berbeda dengan era sebelumnya (h. 35-47). Pendengar masa 
kini hidup dalam era televisi yang bergantung pada aspek visual 
dan semakin lemah dalam mempertahankan daya konsentrasinya 
untuk mendengar atau melihat sesuatu. Arthurs mengungkapkan: 
“Bagaimana seharusnya kita berkomunikasi dengan generasi yang 
terburu-buru ini, masyarakat yang kekenyangan informasi namun 
kekurangan gizi dalam pemahaman?” (h. 41). Ia mengusulkan agar 
pengkhotbah berkomunikasi secara holistik yaitu melalui sentuhan 
hati dan pikiran serta memperlambat aliran informasi yang 
diberikan melalui khotbah ekspositori. (h. 41). 

 
Dalam buku ini Arthurs membahas enam genre dalam 

Alkitab, yaitu mazmur, narasi, perumpamaan, amsal, surat kiriman 
dan apokaliptik. (h. 28). Bab 3 membahas tentang Mazmur yang 



 

memerlukan pemahaman akan paralelisme, gambaran (metofora), 
dan mengangkat emosi yang ada dalam Mazmur-maszmur itu 
untuk dapat mengkhotbahkannya dengan baik. Bab 4 dan 5 
membahas tentang narasi yang merupakan pemahaman akan plot, 
karakter, setting dan sudut pandang untuk dapat memahami dan 
mengkhotbahkan teks-teks naratif ini. Bab 6 membahas tentang 
perumpamaan yang merupakan suatu genre yang nampaknya 
“sederhana atau mudah”, namun sering salah dipahami. Bab 7 
menguraikan tentang Amsal yang nampaknya juga mudah untuk 
dipahami, namun perlu diingat akan kekhasannya, yaitu adanya 
keterbatasan dalam pengaplikasiannya atau bahaya dalam 
mengaplikasinya secara simplistik. Bab 8 membahas tentang surat-
surat yang merupakan bagian yang sering dikhotbahkan oleh 
karena bentuknya mirip dengan khotbah itu sendiri. Sedangkan 
bab 9 membahas sastra apokaliptik yang merupakan bagian yang 
jarang dikhotbahkan oleh karena dianggap sebagai bagian yang 
paling sulit.  

 
Secara umum buku ini sangat bagus untuk seorang yang 

serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan berkhotbahnya. 
Buku ini memberikan prinsip-prinsip Hermeneutika setiap genre 
dengan praktis dan juga memberikan tips-tips dalam 
mengkhotbahkannya. Buku ini memang diperlengkapi dengan 
contoh-contoh dalam setiap babnya, namun dosen Homiletika yang 
ingin menggunakan buku ini sebagai buku teks dapat 
memperlengkapi dengan penugasan mahasiswa untuk membuat 
setiap khotbah dalam setiap genre yang dibahas, sehingga buku ini 
dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mahasiswa tidak hanya 
mendapatkan pengetahuan yang penting, tetapi juga dapat 
menerapkannya dalam pelayanan mereka. 
 
 
 
 

Sia Kok Sin 
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